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Inici Municipis

Catalunya celebra les Jornades Europees del Patrimoni 
des de la seva creació l’any 1991, un any més cada 
setembre tenim una bona oportunitat per conèixer i 
difondre el nostre patrimoni.

La Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni organitza les Jornades Europees del Patrimoni 
2013 oferint més de 380 activitats culturals arreu del 
país els propers dies 27, 28 i 29 de setembre.

Aquesta iniciativa, que es celebra a nivell internacional 
amb el suport del Consell d’Europa, vol fomentar 
el coneixement i respecte pel patrimoni cultural i 
artístic mitjançant activitats als monuments i jaciments 
arqueològics entre altres recursos patrimonials de tot 
Catalunya.

Les jornades compten amb la participació de nombroses 
institucions del país i es desenvolupen a més de 220 
municipis repartits en el territori. Hi ha activitats 
de tot tipus, des d’exposicions a visites guiades i 
teatralitzades, concursos de fotografia, rutes a peu o en 
bicicleta, tallers i jornades de portes obertes.

Em plau agrair el suport de l’Associació Catalana de 
Municipis, de la Federació de Municipis de Catalunya 
i de l’Institut Ramon Muntaner, a més del patrocini 
del Consell d’Europa. Us convido a gaudir de l’ampli 
ventall d’activitats que aquí trobareu.

Joan Pluma i Vilanova
Director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni
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Àger

Agramunt

Aiguafreda

Aiguamúrcia

Albesa

Albi, L’

Alcanar

Alcarràs

Alcover

Alella

Altafulla

Amposta

Arbeca

Arbúcies

Arenys de Mar

Armentera

Artesa de Lleida

Avià

Avinyonet de Puigventós

Avinyonet del Penedès

A

A
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Badalona

Baix Pallars

Balaguer

Banyoles

Barberà del Vallès

Barcelona

Baronia de Rialb

Begur

Bellcaire d’Empordà

Bellpuig

Bellver de Cerdanya

Berga

Besalú

Beuda

Bigues i Riells

Bolvir

Borges Blanques, Les

Breda

Brull, El

B

B
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Cabrils

Calaf

Caldes de Malavella

Caldes de Montbui

Caldes d’Estrac

Camarasa

Cambrils

Canet de Mar

Capellades

Capmany

Cardedeu

Cardona

Castell - Platja d’Aro i 
S’Agaró

Castellar del Vallès

Castellbisbal

Castellcir-Castellterçol

Castellgalí

Castellnou de Bages

Castelló d’Empúries

Castellterçol

Catllar, El

Celrà

Centelles

Cercs

Cerdanyola del Vallès

Cervelló

Cervera

Cervià de Ter

Collbato

Constantí

Corçà

Costoja (Coustouges)

Cruïlles - Monells - 
Sant Sadurní de l’Heura

Cubelles

Cunit

C



Dosrius

Escala, L’

Espluga de Francolí, L’

Esplugues de Llobregat

Estany, L’

Falset

Fatarella, La

Flix

Floresta, La

Folgueroles

Forès

Galera La, La Sénia i 
Mas de Barberans

Gandesa

Garriga, La

Gavà

Gelida

Girona

Granada, La

Granollers

Guardiola de Berguedà

Guissona

D
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Hospitalet de 
Llobregat, L’

Hostalric

Igualada

Isona i Conca Dellà

Llacuna, La

Llagostera

Llançà

Lleida

Lliça d’Amunt

Llinars del Vallès

Lloret de Mar

Lluçà
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Manresa

Martorell

Masdeverge

Masies de Roda, Les

Masnou, El

Matadepera

Mataró

Miravet

Moià

Mollerussa

Mollet del Vallès

M

M
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Monistrol de Montserrat

Montcada i Reixac

Montgat

Montmeló

Montornès del Vallès

Mont-roig del Camp

Móra d’Ebre

Morellàs i les Illes 
(Maureillas-las-Illas)

Morera de Montsant, La

Mura



Navarcles 

Olèrdola

Palafrugell

Palau d’Anglesola, El

Palau Saverdera

Parets del Vallès

Pedret i Marzà

Pla de Santa Maria, El

Planes d’Hòstoles, Les

Pobla de Claramunt, La

Pobla de Lillet, La

Polinyà

Ponts

Port de la Selva, El 

Portbou

Prades

Premià de Dalt

Puigcerdà
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Queralbs

Rabós d’Empordà

Reiners (Reynès)

Reus

Ribes de Freser

Ripoll

Ripollet

Riudecanyes

Roda de Berà

Roda de Ter

Rodonyà

Roses

Q
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Sabadell

Sant Antoni de Calonge

Sant Boi de Llobregat

Sant Celoni

Sant Climent de Llobregat

Sant Cugat del Vallès

Sant Feliu de Codines

Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Llobregat

Sant Joan de les Abadesses

Sant Joan Despí

Sant Joan Pla de Corts 
(Saint-Jean-Pla-de-Corts)

Sant Julià de Ramis

Sant Just Desvern

Sant Martí de Centelles

Sant Martí de Tous

Sant Pere Sallavinera

Sant Vicenç de Torelló

Sant Vicenç dels Horts

Santa Bàrbara

Santa Coloma de Cervelló

Santa Coloma de 
Gramenet

Santa Cristina d’Aro

Santa Eulàlia de Ronçana

Santa Margarida de 
Montbui

Santa Margarida i els 
Monjos

Santa Maria de 
Palautordera

Santa Perpètua de Mogoda

Santpedor

Selva del Camp, La

Sènia, La

Sentmenat

Serinyà

Serós

Setcases

Solsona

Soses, Aitona i Serós

Subirats

Súria

S



Talamanca

Tarragona

Terrassa

Tiurana

T

T
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Tona

Torrebesses

Torroella de Montgrí

Tortosa



Ulldecona

Ullastret

Vacarisses

Vall de Boí, La

Vallfogona de Ripollès

Vallirana

Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant

Vendrell, El

Verges

Vic

Vidreres

Vilabertran

Viladecans

Vilafant

Vilafranca del Penedès

Vilajuïga

Vilallonga de Ter

Vilallonga del Camp

Vilanova i la Geltrú

Vilassar de Dalt

U

U - V

Inici Municipis

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Presentació

V



Inici Municipis

Es realitzarà un concert de música tradicional/clàssica 
dins la col·legiata de Sant Pere, on els visitants podran 
apreciar els elements arquitectònics i artístics del 
conjunt monumental.

Àger La Noguera

Concert

LLOC: col·legiata de Sant Pere
DIA I HORA: 28, a les 21:30 h
PUNT DE TROBADA: col·legiata de Sant Pere 
ADREÇA: Sant Pere s/n
ORGANITZA: Ajuntament d’Àger
TELÈFON: 973 45 50 04

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013
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Jornada de portes obertes a la col·legiata de Sant 
Pere, on els visitants podran apreciar els elements 
arquitectònics i artístics del conjunt monumental, i 
a través d’una explicació podran tenir una visió 
contextual de la seva història.

Àger La Noguera

Jornada de portes obertes a la col·legiata 
de Sant Pere

LLOC: col·legiata de Sant Pere
DIA I HORA: 29, d’11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: col·legiata de Sant Pere 
ADREÇA: Sant Pere s/n
ORGANITZA: Ajuntament d’Àger
TELÈFON: 973 45 50 04

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013
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Inici Municipis

Aquesta activitat constarà d’una exposició sobre 
documentació de les farmàcies històriques, de les 
més antigues Prió i Puñet i de les més recents Calafí 
i Montardit, a la sala de plens de l’Ajuntament 
presentada pel professor Francesc Fité.
Després es podrà fer una visita a la farmàcia Montardit.

Àger La Noguera

Exposició presentació: Les antigues  
farmàcies d’Àger

LLOC: sala d’actes de l’Ajuntament
DIA I HORA: 28, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Ajuntament d’Àger 
ADREÇA: pl. Major, 1
ORGANITZA: Fundació Arnau Mir de Tost i  
Ajuntament d’Àger 
TELÈFON: 973 45 50 04

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013
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Inici Municipis

Els safareigs d’Agramunt es van construir l’any 1882 i 
tenien capacitat per a unes setanta rentadores. És molt 
singular la seva articulació en forma serpentejant que 
permet l’aprofitament màxim de l’espai de l’aigua. 
Presideix el recinte la font amb un escut de la vila 
d’Agramunt.
Les jornades serviran per conèixer aquest espai singular 
i recuperar la importància cultural i arquitectònica que 
mereix.

Agramunt Urgell

Visita als safareigs d’Agramunt

LLOC: Agramunt
DIA I HORA: 27, 28 i 29 de 12 a 14 i de 17 a 19 h
PUNT DE TROBADA: pl. de l’Església 
ADREÇA: al final carrer Teixidors 
ORGANITZA: Ajuntament d’Agramunt 
TELÈFON: 973 39 10 89

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013
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Presentació del Mapa de Patrimoni Cultural elaborat 
l’any 2013 per l’Ajuntament d’Aiguafreda i la 
Diputació de Barcelona.

Aiguafreda Vallès Oriental

Presentació del mapa de patrimoni cultural 
d’Aiguafreda

LLOC: sala de plens municipal
DIA I HORA: 27, a les 19 h
PUNT DE TROBADA: sala de plens municipal 
ADREÇA: c. de Salvador Dachs, 6 
ORGANITZA: Ajuntament d’ Aiguafreda
TELÈFON: 93 844 22 53

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013
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Inici Municipis

Visita guiada al conjunt monumental d’Aiguafreda de 
Dalt, amb elements preromànics, romànics, gòtics i 
barrocs, incloent la cripta funerària alt medieval amb 
restes d’enterraments. Cal fer reserva prèvia per telèfon 
al 93 844 22 53.

Aiguafreda Vallès Oriental

Visita guiada a Aiguafreda de Dalt

LLOC: conjunt monumental d’ Aiguafreda de Dalt
DIA I HORA: 28, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Aiguafreda de Dalt 
ADREÇA: afores, s/n 
ORGANITZA: Ajuntament d’ Aiguafreda
TELÈFON: 93 844 22 53

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013
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Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

El monestir de Santes Creus va ser, fins al 1835, el 
centre d’una de les senyories monàstiques més extenses 
i influents de la Corona d’Aragó. La seva història i el 
model de vida cistercenc s’expliquen en l’audiovisual 

“El món del Císter”.
Els reis Pere el Gran i Jaume II el Just i la seva muller 
Blanca d’Anjou el van escollir com a panteó i en van 
esdevenir protectors i mecenes actius. Les seves restes 
reposen a l’església en dos monuments funeraris, 
considerats obres cabdals del primer gòtic català i 
els únics que ens han pervingut intactes de reis de la 
Corona d’Aragó.

Aiguamúrcia Alt Camp

Jornades de portes obertes al 
Reial Monestir de Santes Creus

LLOC: Reial Monestir de Santes Creus
DIA I HORA: 27, 28 i 29 de 10 a 19 h
PUNT DE TROBADA: al monument 
ADREÇA:  pl. Jaume el Just, s/n 
ORGANITZA: Museu d’Història de Catalunya
TELÈFON: 977 63 83 29

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013
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A finals de 2012 es va acabar la primera fase de 
construcció de la coberta de la vil·la que, apart de 
reproduir el que hauria estat la teulada original, 
protegirà una part de les estructures de la vil·la.
Amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, es 
podrà visitar la vil·la i saber com era la vida quotidiana 
en una vil·la romana del segle IV; a més podreu 
conèixer el procés de construcció de la coberta. Al llarg 
de tot el dia es realitzaran activitats relacionades amb el 
món romà: tallers, jocs, tast de productes, etc.
Aquesta visita es complementa amb l’activitat El món 
romà al museu de Lleida on podreu descobrir altres 
aspectes d’aquesta vil·la.

Albesa La Noguera

Com era una vil·la romana? 

LLOC: Vil·la Romana del Romeral
DIA I HORA: 29, de 10 a 18 h
PUNT DE TROBADA: Vil·la Romana del Romeral
ADREÇA:  partida del Romeral 
ORGANITZA: Ajuntament d’Albesa
TELÈFON: 973 18 60 07

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013



Inici Municipis

Recorregut pel casc antic de la població, on es podrà 
visitar l’ermita dels Sants Metges Cosme i Damià, que 
data del segle XVII i fou restaurada l’any 1909. És 
d’una sola nau i en l’interior es guarden unes pintures 
de Sants Abdon i Senan i Sant Antoni de Pàdua.
L’església de Santa Maria, d’estil renaixentista i façana 
barroca, per la plaça i el carrer major, amb els porxos 
i les cases de pedra, carrer call, antic barri jueu que 
s’accedeix des del carrer major a través d’un arc gòtic 
(s. XIV) i al castell de la vila de l’Albi.

Albi, L’ Les Garrigues

Visita al nucli antic: ermita, església de 
Santa Maria, carrer major i castell 

LLOC: casc antic de l’Albi
DIA I HORA: 28 a les 11 h
PUNT DE TROBADA: a la plaça
ADREÇA:  pl. Homenatge a la vellesa 
ORGANITZA: Ajuntament de l’Albi
TELÈFON: 973 17 50 04,  Ext. 2

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013
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Alcanar Montsià

Jornada de portes obertes i visita guiada a la 
Casa O’ Connor i al Centre d’Interpretació 
de la Cultura dels Ibers

LLOC: Centre d’Interpretació de la Cultura dels Ibers - 
Casa O’ Connor
DIA I HORA: 27, 28 i 29 d’ 11 a 14 i de 17 a 20 h. Visita 
guiada el dia 28, d’11:30 a 12:30 h
PUNT DE TROBADA: Centre d’Interpretació de la 
Cultura dels Ibers -Casa O’ Connor
ADREÇA: c. Generalitat, 14
ORGANITZA: Ajuntament d’ Alcanar i Museu de les 
Terres de l’ Ebre
TELÈFON: 977 73 76 39 / 977 70 29 54

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013
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Jornada de portes obertes i visita guiada al Centre 
d’Interpretació de la Cultura dels Ibers. El visitant 
podrà conèixer les comunitats ibèriques, que 
van habitar la zona, a partir de dos emblemàtics 
jaciments: l’assentament de Sant Jaume -Mas 
d’en Serrà i el poblat de la Moleta del Remei.
A més, les estances i la decoració modernista de la 
pròpia casa, juntament amb el mobiliari d’època, recreen 
l’ambient domèstic de la burgesia rural a l’extrem 
sud de Catalunya , i una exposició i un audiovisual 
ens mostra la història contemporània d’Alcanar.
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Alcanar Montsià

Jornada de portes obertes i visita guiada al 
poblat iber de la Moleta del Remei

LLOC: poblat Iber de la Moleta del Remei
DIA I HORA: 28 i 29. Jornada de portes obertes de 17 a 
20 h. Visita guiada a les 17:30 h
PUNT DE TROBADA: poblat Iber de la Moleta del Remei
ADREÇA: ctra. d’Alcanar a Ulldecona (TP-3318)
ORGANITZA: Ajuntament d’Alcanar i Museu de les 
Terres de l’Ebre
TELÈFON: 977 73 76 39 / 977 70 29 54

Jornades Europees
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Jornada de portes obertes i visita guiada al poblat iber 
de la Moleta del Remei. Aquest jaciment presenta 
un gran interès per tractar-se d’un enclavament iber 
costaner, dins el territori ilercavó, i en l’òrbita comercial 
del riu Ebre i la Mediterrània. Està catalogat com a 
Monument Històric. Cal destacar que la Moleta del 
Remei forma part, des de l’any 1997, de la Ruta dels 
Ibers.
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Alcanar Montsià

Ruta urbana pel casc antic d’Alcanar

LLOC: Alcanar
DIA I HORA: 29, d’11:30 a 12:30 h
PUNT DE TROBADA: centre d’interpretació de 
la Cultura dels Ibers - Casa O’Connor
ADREÇA: c. Generalitat, 14
ORGANITZA: Ajuntament d’Alcanar i Museu de les 
Terres de l’Ebre
TELÈFON: 977 73 76 39 / 977 70 29 54

Jornades Europees
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Visita guiada per descobrir els edificis més emblemàtics 
(església de Sant Miquel, Casa del Marquès, Casa 
Suñer, Casa O’Connor) i singulars (Cisterna de la Vall, 
una de les més grans d’Europa) del nucli d’ Alcanar.
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Alcarràs Segrià

Representació d’un conte medieval 
per a infants

LLOC: “El Fossar” Centre d’Interpretació de la Història 
i la Cultura d’Alcarràs
DIA I HORA: 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: ”El Fossar”
ADREÇA: c. de Baix
ORGANITZA: Ajuntament d’Alcarràs
TELÈFON: 973 79 57 00

Jornades Europees
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Amb les restes del que va ser l’església romànica i 
després gòtica d’Alcarràs com escenari, representarem 
un conte medieval per a infants en el qual es demana 
la interacció del públic. Activitat a càrrec de Bao 
Bap Teatre i Remember Company d’Alcarràs.
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Alcarràs Segrià

Inauguració exposició i lliurament de premis 
2n Concurs de Fotografia “Una mirada al 
Patrimoni”

LLOC: “El Fossar” Centre d’Interpretació de la Història 
i la Cultura d’Alcarràs
DIA I HORA: 27 i 29. Dia 27, a les 20:30 h; dia 29, 
a les 13 h
PUNT DE TROBADA: ”El Fossar”
ADREÇA: c. de Baix
ORGANITZA: Ajuntament d’Alcarràs
TELÈFON: 973 79 57 00

Jornades Europees
del Patrimoni
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Divendres 27, s’inaugurarà l’exposició de  les 
fotografies presentades al 2n Concurs “Una mirada al 
Patrimoni” oberta durant els dies de les Jornades per 
a que les puguin veure tots els visitants. Abans de la 
inauguració hi haurà l’actuació dels grallers i capgrossos 
de l’ ACTA “Som i Serem” d’ Alcarràs. Diumenge 29, a 
les 13 h es farà el lliurament de premis i obsequis a tots 
els participants, amb la presència d’autoritats de la vila, 
les pubilles i els hereus.
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Alcarràs Segrià

Caminada cultural: Ruta pel patrimoni

LLOC: diversos espais de la Vila
DIA I HORA: 28 a les 18 h
PUNT DE TROBADA: pl. de l’Església
ADREÇA: pl. Església
ORGANITZA: Ajuntament d’Alcarràs
TELÈFON: 973 79 57 00

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013
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La ruta de patrimoni consisteix en fer un recorregut pels 
diferents espais d’interès de la vila: celler medieval de 
Cal Calistro, sales medievals de l’antic castell situades 
sota l’església, el Sindicat Agrícola, Casa l’Hereu i “El 
Fossar” (restes de l’antiga església romànica i gòtica).
En acabar la ruta al Fossar es passaran imatges del 
recorregut i d’altres indrets on no pot accedir el públic 
i s’hi farà l’actuació de la Coral Alzina d’ Alcarràs i 
la coral i alumnes de l’Escola de Música Municipal, 
que oferiran un concert de música tradicional.
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Alcover Alt Camp

Descoberta del molí de Dalt i el mas 
de Forès

LLOC: la vall del Glorieta
DIA I HORA: 28, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: punt d’informació de 
l’aparcament del molí de Dalt de Mas de Forès
ADREÇA: Mas de Forès 
ORGANITZA: Museu d’Alcover en col·laboració amb 
la Fundació GINAC
TELÈFON: 977 84 64 52

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada de pares i nens per descobrir el molí 
paperer del mas de Forès, l’entorn de la finca i els 
recursos hidràulics de la vall. Visitarem la granja, 
l’hort ecològic, el trull d’oli, i coneixerem el projecte 
pedagògic d’inclusió que dur a terme la fundació 
GINAC conjuntament amb el museu. 
Aquest mateix dia els nens i nenes podran participar en 
el concurs fotogràfic a la xarxa: La vall del Glorieta.



Inici Municipis

Alella Maresme

Itinerari patrimonial “Alella, 1.000 anys 
d’història”

LLOC: centre urbà
DIA I HORA: 28, de 10:30 a 12:30 h
PUNT DE TROBADA: Oficina de Turisme d’ Alella
ADREÇA: c. Riera Fosca, 2 
ORGANITZA: Ajuntament d’ Alella
TELÈFON: 93 555 46 50

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Alella, 1.000 anys d’història és l’itinerari patrimonial 
que descobreix els encants d’aquest petit poble, 
ubicat entre el mar i el Parc de la Serralada Litoral i 
que es caracteritza també per formar part del territori 
enoturístic de la DO Alella. 
Alella està plena d’història. El seu passat es remunta al 
Neolític final, però no serà fins al segle X quan comenci 
a quedar constància escrita dels seus fets i de la seva 
evolució. Aquest itinerari planteja descobrir el llegat 
patrimonial del poble a través d’un recorregut pel centre 
urbà. Es tracta d’un recorregut senzill per a tots els 
públics que ens permetrà conèixer des del Celler Alella 
Vinícola fins a l’església de Sant Feliu, passant per Can 
Lleonart o les Escoles Fabra.



Inici Municipis

Altafulla Tarragonès

Jornada de portes obertes a la vil·la romana 
dels Munts

LLOC: vil·la romana dels Munts
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, de 10 a 13:30 i de 
16 a 20 h; dia 29, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: vil·la romana dels Munts
ADREÇA: pg. del Fortí, s/n  
ORGANITZA: Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona
TELÈFON: 977 25 15 15 / 977 65 28 06

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita a la vil·la romana localitzada a Altafulla, un dels 
principals conjunts d’Hispània en la seva categoria 
−declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO− on 
s’ha descobert un important nucli residencial i un 
conjunt de banys termals amb rics elements decoratius 
escultòrics i arquitectònics de la que va ser, durant 
el segle II dC, la residència d’un dels duumvirs de 
Tàrraco, Caius Valerius Avitus, i la seva dona, Faustina. 



Inici Municipis

Amposta  Montsià

LLOC: Amposta
DIA I HORA: 27, a les 18 h
PUNT DE TROBADA: davant de la biblioteca comarcal 
Sebastià Juan Arbó
ADREÇA: pl. del Castell  
ORGANITZA: Ajuntament d’Amposta i Museu de les 
Terres de l’Ebre
TELÈFON: 977 70 29 54

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Joc de pistes per a infants i joves que ha de permetre 
descobrir la història d’aquest singular castell ubicat 
a la vora de l’Ebre, i que fou seu de la castellania 
d’Amposta, el màxim ordre de govern de l’Orde de 
l’Hospital als Països Catalans. Des de divendres a la 
tarda i durant tot el cap de setmana, el Museu de les 
Terres de l’Ebre realitzarà jornades de portes obertes 
en els següents horaris: divendres i dissabte d’11 a 
14 i de 17:30 a 20 h; diumenge d’11:30 a 14 h.

Joc de pistes al castell d’Amposta i 
Jornada de portes obertes al Museu de 
les Terres de l’Ebre

1 de 2 activitats



Inici Municipis

Amposta  Montsià

LLOC: Amposta
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: Parc Arqueològic de la Carrova
ADREÇA: ctra. C-12, Eix de l’ Ebre, Km 7  
ORGANITZA: Ajuntament d’Amposta i Museu de les 
Terres de l’Ebre
TELÈFON: 977 70 29 54

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El Parc Arqueològic de la Carrova inclou una vil·la 
romana d’època imperial, bon exemple dels assentaments 
rurals d’aquest període, i la torre medieval de la Carrova 
la qual constitueix un dels exemples més majestuosos 
de la xarxa de torres de l’Ebre. L’activitat es completa 
amb un itinerari urbà per la ciutat d’Amposta on, 
entre d’altres, es visitaran destacats monuments 
i equipaments de la mateixa com el Pont penjant 
d’Amposta, el Castell i el Museu de les Terres de l’Ebre.

Visita guiada al Parc Arqueològic de la 
Carrova

2 de 2 activitats



Inici Municipis

Arbeca  Les Garrigues

LLOC: Castell d’Arbeca
DIA I HORA: 29 , de 16 a 18:30 h
PUNT DE TROBADA: porta principal del Castell d’Arbeca
ADREÇA: c. de Castell  
ORGANITZA: Associació Observatori Sociodemogràfic 
de les Terres de Lleida
TELÈFON: 666 675 122

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada al Castell d’Arbeca, monument que data 
del s. XII i presenta un conjunt arquitectònic de primera 
magnitud, integrat per l’edifici principal de planta 
quadrada, un gran fossat, diverses torres i una església. 
Un dels atractius afegits del castell són les 365 finestres, 
una per cada dia de l’any, que aquest conté en total.

Visita comentada al Castell d’Arbeca



Inici Municipis

Arbúcies  La Selva 

LLOC: Museu Etnològic del Montseny, la Gabella
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dia 27, d’11 a 14 i 
de 17 a 20 h.; dies 28 i 29, d’11 a 14 i de 16:30 a 19 h
PUNT DE TROBADA: Museu Etnològic del Montseny, 
la Gabella
ADREÇA: c. Major, 6  
ORGANITZA: Museu Etnològic del Montseny, la Gabella
TELÈFON: 972 86 09 08

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La Gabella, seu del Museu Etnològic del Montseny, és un 
edifici del segle XVII ubicat al centre mateix de la vila 
d’Arbúcies, totalment restaurat i adaptat. Durant les JEP 
obre les portes a les 15 sales d’exposició permanent, que 
mostren l’evolució en les formes de vida dels habitants 
del massís. L’entrada inclou l’espai expositiu del castell de 
Montsoriu, el millor castell gòtic de Catalunya, i un referent 
en la investigació arqueològica. A més tindreu l’oportunitat 
de descobrir el nou Mural del bosc que reprodueix les 
sensacions visuals i auditives d’un dia als boscos del 
Montseny, o la projecció Llegendes del Montseny, un 
recorregut pel món imaginari i màgic del massís.

Jornada de portes obertes al Museu 
Etnològic del Montseny, la Gabella



Inici Municipis

Arenys de Mar  Maresme 

LLOC: Biblioteca Popular Pare Fidel Fita
DIA I HORA: 27, a les 19 h
PUNT DE TROBADA: Biblioteca Popular Pare Fidel Fita
ADREÇA: c. Bonaire, 2  
ORGANITZA: Ajuntament d’Arenys de Mar, Museu 
d’Arenys de Mar i Biblioteca Popular Pare Fidel Fita
TELÈFON: 93 792 44 44

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Presentació del catàleg de les peces del poblat ibèric de 
la Torre dels Encantats. La Torre dels Encantats és un 
poblat ibèric situat dalt d’un turó al municipi d’Arenys 
de Mar, limítrof amb Caldes d’Estrac.
El poblat va ser excavat els anys 1949-1950 i tots els 
objectes es troben al Museu d’Arenys de Mar. Aquest 
catàleg és el primer estudi complert dirigit pel professor 
Ignasi Garcès sobre tots els objectes procedents 
d’aquest jaciment.

Presentació del catàleg dels objectes del 
poblat ibèric de la Torre dels Encantats. 
Museu d’Arenys de Mar 

1 de 3 activitats



Inici Municipis

Arenys de Mar  Maresme 

LLOC: cementiri d’Arenys de Mar
DIA I HORA: 28, a les 18 h
PUNT DE TROBADA: cementiri d’Arenys de Mar
ADREÇA: pg. de la Pietat s/n  
ORGANITZA: Ajuntament d’Arenys de Mar i 
Museu d’Arenys de Mar
TELÈFON: 93 792 44 44

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El cementiri d’Arenys de Mar, declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional l’any 1995, és un dels espais 
emblemàtics de la cultura i l’art a Catalunya. Salvador 
Espriu va convertir-lo en mite literari amb l’obra 
poètica Cementiri de Sinera. A l’interior hi ha obra 
d’artistes modernistes com Josep Llimona i Venanci 
Vallmitjana i arquitectes com Sagnier i Rovira.
L’Ajuntament d’Arenys de Mar presenta la primera fase de 
l’espai d’acollida del visitant del cementiri i l’audiovisual 
realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Presentació de la primera fase de l’espai 
d’acollida al visitant i de l’audiovisual 
“Cementiri d’Arenys de Mar “

2 de 3 activitats



Inici Municipis

Arenys de Mar  Maresme 

LLOC: cementiri d’Arenys de Mar
DIA I HORA: 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: cementiri d’Arenys de Mar
ADREÇA: pg. de la Pietat s/n  
ORGANITZA: Ajuntament d’Arenys de Mar
TELÈFON: 93 792 44 44

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Dins el cementiri d’Arenys de Mar, un dels espais 
emblemàtics  de la cultura i l’art a Catalunya, declarat 
Bé Cultural d’Interès Nacional. Concert de tancament de 
l’exposició Madola Espriu. Donar forma a la paraula, 
exposició de ceràmiques de l’artista Madola inspirades en 
el Llibre de Sinera de Salvador Espriu. 

Tancament de l’exposició “Madola  Espriu. 
Donar forma a la paraula” 
Concert del tenor David Alegret acompanyat 
al piano per Marina Miralles

3 de 3 activitats



Inici Municipis

Armentera  Alt Empordà 

LLOC: camp de pomeres anomenat la Davaixada i 
església de Sant Martí
DIA I HORA: 28, 17 h (visita guiada) 18 h (concert)
PUNT DE TROBADA: a l’església de Sant Martí
ADREÇA: ctra. de l’Armentera s/n
ORGANITZA: consell comarcal de l’Alt Empordà
TELÈFON: 972 51 43 55

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

A través d’aquesta activitat es podran conèixer els 
paisatges de l’Empordà. L’Armentera és un dels 
municipis de l’Alt Empordà que concentra el número 
més gran d’hectàrees de fruita dolça. Una fruita amb 
denominació d’origen. A continuació es podrà gaudir 
d’un concert amb l’Orquestra Versatile del casino, a 
l’església de Sant Martí de l’Armentera, on es podrà 
apreciar la seva construcció d’estil neoclàssic amb restes 
romàniques de planta d’una nau en creuer, campanar de 
base quadrada i planta superior octogonal.

Paisatges amb música



Inici Municipis

Artesa de Lleida Segrià

LLOC: ermita de Sant Ramon
DIA I HORA: 27, 28 i 29, de 10:30 a 13 i de 16 a 19:30 h
PUNT DE TROBADA: ermita de Sant Ramon
ADREÇA: pg. de sant Ramon s/n
ORGANITZA: Ajuntament d’Artesa de Lleida
TELÈFON: 973 16 71 62

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visites a l’ermita de Sant Ramon. A la llinda de pedra de 
la porta d’entrada a l’ermita hi ha la següent inscripció 
“Capella de Sant Ramon Nonat, any 1.777. Feta a 
expenses de Rosa Salas y Jové y de son pare Francisco 
Jové y Anglès y dels seus”.
El motiu pel qual es va construir l’ermita de Sant Ramon 
es conta en una llegenda que els més vells del lloc, a 
través dels anys, han anat transmetent de pares a fills i de 
generació en generació fins als nostres dies.
També en els goigs de Sant Ramon, unes composicions 
poètiques en llaor del sant que es cantaven a Artesa, hi ha 
una estrofa que fa referència a aquest fet.

L’ermita de Sant Ramon



Inici Municipis

Berguedà

LLOC: església de Santa Maria d’Avià
DIA I HORA: 29, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: església de Santa Maria d’Avià
ADREÇA: coordenades: 42.072476,1.834429 
camí de Santa Maria s/n
ORGANITZA: Ajuntament d’Avià, DINAPAT
TELÈFON: 608 222 525

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita arqueològica a l’interior de l’església romànica 
de santa Maria d’Avià, el frontal del qual és al 
MNAC i actualment s’hi pot veure una reproducció. 
Visita guiada a càrrec de la Sra. Carme Sellès.

Visita cultural a l’església de Santa Maria 
d’Avià

Avià
1 de 4  activitats



Inici Municipis

Avià Berguedà

LLOC: Sant Vicenç d’Obiols
DIA I HORA: 28 i 29, d’11 a 14 h 
PUNT DE TROBADA: davant mateix l’església 
Sant Vicenç d’Obiols
ADREÇA: ctra. de Manresa a Berga, km. 4,5, 
pista a l’esquerra la plana. Avià (Berguedà)  
coord.: 42° 03′ 40″ n, 1° 51′ 59″ e
ORGANITZA: Ajuntament d’Avià
TELÈFON: 608 748 889

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita arqueològica i arquitectònica a l’església 
preromànica de Sant Vicenç d’Obiols, trobant algunes 
de les seves restes visigòtiques, romàniques, i a la 
restauració actual de 1962. És un conjunt arquitectònic 
catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local. Visita guiada 
a càrrec del Sr. Pere Cascante.

Visita cultural a l’església de Sant Vicenç 
d’Obiols

2 de 4 activitats



Inici Municipis

Avià Berguedà

LLOC: : molí de Minoves
DIA I HORA: 28 a les 16 h 
PUNT DE TROBADA: aparcament de cal Rosal - 
bar el Centre 
ADREÇA: ctra. bv- 4135, de Gironella a Berga - 
cal Rosal. 42.073002,1.868019
ORGANITZA: Ajuntament d’Avià
TELÈFON: 608 748 889

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

A l’antic molí de Minoves, s’han rehabilitat les restes 
per permetre la visita i poder entendre quin era el 
funcionament d’un molí de cereal i com aprofitava l’aigua 
per produir farina, blat de moro i electricitat, podrem 
conèixer l’evolució històrica del molí que va funcionar 
fins al segle XIX gràcies al plafó explicatiu que s’hi ha 
instal·lat. Catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local, 
l’any 2001. Visita guiada a càrrec del Sr. Pere Cascante.

Visita guiada al molí de Minoves
3 de 4 activitats



Inici Municipis

Avià Berguedà

LLOC: pont vell d’Orniu
DIA I HORA: 28, a les 18 h  (a continuació de la visita al 
molí de Minoves)
PUNT DE TROBADA: 42.068247,1.868684. 
a l’aparcament al final del carrer del pont d’Orniu, Olvan
ADREÇA: pont vell d’Orniu. 42.067275,1.868644
ORGANITZA: Ajuntament d’Avià
TELÈFON: 608 748 889

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita del pont vell d’Orniu, recentment restaurat. Les 
restes del Pont Vell d’Orniu s’alcen a l’extrem oriental 
del terme municipal d’Avià, a banda i banda del riu 
Llobregat i a uns metres més avall del Pont Nou. Al 
marge d’Olvan es conserven un arc de mig punt sencer 
i l’estrep de l’arc que salvava el curs del riu. Al costat 
d’Avià, resta l’estrep d’un arc bastit amb grans carreus 
de pedra. A més, aigües amunt es poden veure diversos 
forats a la roca que corresponen a les empremtes dels 
pilars de dues palanques de fusta, probablement d’època 
medieval. Visita guiada a càrrec del Sr. Pere Cascante.

Visita guiada al pont vell d’Orniu
4 de 4 activitats



Inici Municipis

Avinyonet de Puigventós Alt Empordà

LLOC: Avinyonet de Puigventós
DIA I HORA: 28, de 9:30 a 13:30 h
PUNT DE TROBADA: pl. Pous i Pagès, davant Societat 
ADREÇA: pl. Pous i Pagès 
ORGANITZA: Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós
TELÈFON: 972 54 70 69

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Caminarem aproximadament uns 4,5 quilòmetres. 
Visitarem diferents monuments culturals, espais naturals 
i indrets emblemàtics, tot descobrint la història del nostre 
poble. 
Cal portar aigua, esmorzar i tot el que us pugui fer falta 
per una ruta que durarà aproximadament 4 hores. Us 
engresquem a portar la càmera per participar al concurs 
de fotografia digital sota el lema Color de pedra i olivera.

Ruta cultural d’Avinyonet de Puigventós. 
Visita als seus elements patrimonials més 
característics!

1 de 3 activitats



Inici Municipis

Avinyonet de Puigventós Alt Empordà

LLOC: Avinyonet de Puigventós
DIA I HORA: 29, de 9:30 a 13:30 h
PUNT DE TROBADA: pl. Pous i Pagès, davant Societat 
ADREÇA: pl. Pous i Pagès 
ORGANITZA: Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós
TELÈFON: 972 547 069

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Aquest recorregut per l’espai de la Garriga d’Empordà 
(terme d’Avinyonet de Puigventós) et permetrà conèixer 
de primera mà la diversitat dels seus paisatges, així 
com la sorprenent arquitectura de pedra seca. Aquesta 
heterogeneïtat és el resultat de l’empremta que els 
homes i dones de la Garriga han deixat en el territori al 
llarg de la història tot creant un paisatge agrari ordenat 
i respectuós amb el seu entorn natural. Cal portar aigua 
i esmorzar, la ruta serà aproximadament de 4 hores. 
Us engresquem a portar la càmera per participar al 
concurs de fotografia digital Color de pedra i olivera.

Vine a conèixer la Garriga d’Empordà!
2 de 3 activitats



Inici Municipis

Avinyonet de Puigventós Alt Empordà

LLOC: Avinyonet de Puigventós
DIA I HORA: 28 i 29, de 9:30 a 13:30 h
PUNT DE TROBADA: pl. Pous i Pagès, davant Societat 
ADREÇA: pl. Pous i Pagès 
ORGANITZA: Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós
TELÈFON: 972 54 70 69

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Sota el lema Color de pedra i olivera, l’Ajuntament 
d’Avinyonet organitza un concurs de fotografia que pretén 
recollir percepcions, sentiments i vivències que els espais 
naturals i elements culturals del poble transmeten. 
Poden participar totes les persones interessades 
de forma individual o en grup que participin en 
ambdues rutes organitzades en el marc de les 
Jornades Europees del Patrimoni a Avinyonet.
Les fotografies s’hauran d’enviar al correu electrònic de 
l’ajuntament a l’adreça aodl@avinyonetdepuigventos.cat. 
El termini de presentació serà el diumenge 6 d’octubre.

Concurs de fotografia digital “Color de 
pedra i olivera”

3 de 3 activitats

mailto:aodl%40avinyonetdepuigventos.cat?subject=Concurs%20de%20fotografia%20digital%20


Inici Municipis

Avinyonet del Penedès Alt Penedès

LLOC: Sants Sebastià dels Gorgs
DIA I HORA: 28, 11 i 12 h
PUNT DE TROBADA: Monestir romànic de Sant Sebastià 
dels Gorgs 
ADREÇA: Plaça de l’Església, s/n.  Sant Sebastià dels 
Gorgs, Avinyonet del Penedès 
ORGANITZA: Ajuntament d’ Avinyonet del Penedès
TELÈFON: 93 897 00 00

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El visitant podrà gaudir d’un circuit dins del recinte del 
monestir i de l’església on s’explica el context i l’evolució 
històrica de l’edifici, i la vida quotidiana i organitzativa 
que tenien els monjos benedictins medievals que vivien en 
aquesta joia del romànic penedesenc.

Visita guiada al monestir romànic de Sant 
Sebastià dels Gorgs



Inici Municipis

Badalona Barcelonès 

LLOC: masia de Can Miravitges
DIA I HORA: 29, a les 10 i a les 12 h
PUNT DE TROBADA: parada de l’autobús B-27 
(Escola de Natura - Can Miravitges) 
ADREÇA: masia Can Miravitges. Pomar de Dalt, 16 
ORGANITZA: Museu de Badalona 
TELÈFON: 93 384 17 50

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita teatralitzada a la masia de Can Miravitges on 
es podran visitar les diferents sales d’aquesta casa 
senyorial del segle XVIII. En aquesta ocasió serà la 
pròpia masovera de Can Miravitges qui ens descobrirà 
els secrets de la casa. Amb el seu guiatge veurem les 
dependències agrícoles i coneixerem com era la vida al 
camp de l’entorn de Badalona des del segle XVIII fins 
al XX, A més, ens conduiran també pels espais nobles, 
on es recrea la vida dels senyors en un entorn natural 
únic.

Visita teatralitzada a la masia de 
Can Miravitges



Inici Municipis

Baix Pallars Pallars Sobirà

LLOC: Gerri de la Sal
DIA I HORA: 27 i 28, a les 17 h
PUNT DE TROBADA: Pàrquing del poble
ADREÇA: c. Raval del Roser, s/n 
ORGANITZA: Consorci de Gerri de la Sal
TELÈFON: 973 66 20 40

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada pels Salins de Gerri de la Sal, on 
descobriràs el brollador d’aigua salada i les 
característiques i qualitats de l’aigua salada. També 
t’explicarem com es produïa la sal a Gerri i la 
importància que va tenir per al poble. Vine a descobrir 
la màgia de Gerri de la Sal a través dels seus salins. T’hi 
esperem!

Visita guiada als salins de Gerri de la Sal
1 de 2 activitats



Inici Municipis

Baix Pallars Pallars Sobirà

LLOC: Gerri de la Sal
DIA I HORA: 27 i 28. Dia 27, de 10 a 14 h i 
dia 28, de 12 a 14 h
PUNT DE TROBADA: entrada Casa de la Sal - Museu
ADREÇA: pl. Àngel Esteve, s/n  
ORGANITZA: Consorci de Gerri de la Sal
TELÈFON: 973 66 20 40

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Vine a endinsar-te en el món de la sal a través del 
nou Museu de Gerri ubicat a l’antic Magatzem de la 
Sal. Aquí podràs descobrir com s’elaborava la sal a 
Gerri i quin era el seu procés des de que l’aigua sortia 
del brollador, es transformava en sal i posteriorment 
es manipulava per a la seva venda. Vine a descobrir 
la màgia de Gerri a través del món de la sal. T’hi 
esperem!!

Visita al Museu de Gerri de la Sal
2 de 2 activitats



Inici Municipis

Balaguer La Noguera

LLOC: Castell Formós
DIA I HORA: 29, a les 11:30 h
PUNT DE TROBADA: a la porta del castell 
ADREÇA: Parc del Reial, s/n 
ORGANITZA: Institut Municipal Progrés i Cultura  
(ImPiC)
TELÈFON: 973 44 51 94

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La primera notícia escrita que fa referència al Castell 
és de l’any 897-898 quan Lubb b. Muhammad derrotà 
a Guifré el Pilós i començà a aixecar la fortificació. 
Amb la conquesta de Balaguer (1105) per les tropes 
d’Ermengol VI, el Castell entra en la fase cristiana, 
i passa a ser residència temporal dels successius 
Comtes d’Urgell fins l’any 1314. Malauradament el 
Compromís de Casp, fou el responsable de la desaparició 
del castell (setge del 1413) a mans de les tropes 
de Ferran d’Antequera, i també de la fi del Comtat 
d’Urgell amb l’últim comte, Jaume II, el Dissortat.

Visita guiada a les restes del Castell Formós



Inici Municipis

Banyoles Pla de l’Estany

LLOC: conjunt històric de La Sala i església de Sant 
Vicenç de Camós
DIA I HORA: 29, a les 18:30 h
PUNT DE TROBADA: La Sala de Camós 
ADREÇA: Rectoria de Sant Vicenç de Camós 
ORGANITZA: Joventuts Musicals de Banyoles i Centre 
d’Estudis Comarcals de Banyoles
TELÈFON: 972 573 316

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Concert inaugural de la temporada 13-14 de Música 
i Patrimoni al Pla de l’Estany (MiP). El MiP és una 
temporada de concerts molt popular que pretén donar 
a conèixer els espais més importants,(i sovint poc 
coneguts, del patrimoni del Pla de l’Estany a través d’11 
concerts de música clàssica realitzats als 11 municipis 
de la comarca, des de setembre de 2013 fins a juliol de 
2014. El concert inaugural anirà a càrrec del Trio Lorca 
(Elena Rey, violí; Antonio Martin, violoncel; Noelia 
Rodiles, piano), amb un programa amb obres de Haydn, 
Schubert i Beethoven. Prèviament a tots els concerts 
hi ha una breu visita comentada a l’espai del concert.

Concert inaugural “ Música i patrimoni al 
Pla de l’Estany”. Temporada 13-14



Inici Municipis

Barberà del Vallès Vallès Occidental

LLOC: carpa d’activitats de la Mostra d’entitats
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: carpa d’activitats de la Mostra 
d’entitats  
ADREÇA: pl. de la Vila  
ORGANITZA: Ajuntament de Barberà del Vallès
TELÈFON: 93 729 71 71

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Presentació del projecte de restauració de l’església 
romànica de Santa Maria de Barberà, dins el conveni de 
restauració Romànic Obert, programa de col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social “La 
Caixa”.

Presentació de la restauració de l’església 
de Santa Maria

1 de 2  activitats



Inici Municipis

Barberà del Vallès Vallès Occidental

LLOC: església de Santa Maria
DIA I HORA: 28 i 29, a les 19 h
PUNT DE TROBADA: església de Santa Maria 
ADREÇA: pl. del Mil·lenari   
ORGANITZA: Ajuntament de Barberà del Vallès
TELÈFON: 93 729 71 71

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita comentada a l’església romànica de Santa Maria 
construïda al pas del segle XI al XII. Guarda un notable 
conjunt de pintures murals romàniques a l’absis central 
i les absidioles. Està declarada Bé Cultural d’Interès 
Nacional des de 1997.

Visita guiada a l’església romànica de 
Santa Maria

2 de 2  activitats



Inici Municipis

Barcelona Barcelonès

LLOC: castell de Montjuïc
DIA I HORA: 28 i 29, d’11 a 13 h
PUNT DE TROBADA: porta d’accés 
ADREÇA: ctra. de Montjuïc, 66   
ORGANITZA: Institut de Cultura de Barcelona
TELÈFON: 93 256 44 45

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visites guiades al castell de Montjuïc. Descoberta 
i recorregut pels espais amb més càrrega històrica 
i simbòlica del recinte. Itineraris per a grups de 25 
persones acompanyats d’un guia que ens anirà explicant 
la història del castell i la seva relació amb la ciutat de 
Barcelona. Gaudeix d’una panoràmica sobre la ciutat

Coneix el castell de Montjuïc
1 de 14 activitats



Inici Municipis

Barcelona Barcelonès

LLOC: Casa Batlló
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dia 27 de 16 a 19 h; 
dies 28 i 29, d’11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: façana de la Casa Batlló 
ADREÇA: pg. de Gràcia, 43  
ORGANITZA: Casa Batlló S.L.U.

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Casa Batlló: què veus Què t’imagines? Per tancar els ulls 
un moment i expressar tot el que us ha passat pel cap! 
Concurs de dibuix per a nens i nenes de tot Catalunya, 
d’entre 6  i 10 anys. Vine a fer el teu dibuix o envia’l 
per correu. Els guardonats guanyaran una visita 
guiada, extraordinària, per la Casa Batlló, amb un 
màxim de dos acompanyants cadascú, el diumenge 13 
d’octubre a les 12 hores. Hi haurà 10 guardonats. 
Els treballs més destacats seran publicats a la pàgina 
web i perfils a les xarxes socials de la Casa Batlló, 
amb el nom dels autors. La convocatòria i premis 
es poden consultar al web www.casabatllo.cat

Concurs de dibuix infantil “Casa Batlló: 
què veus? Què t’ imagines?”

2 de 14 activitats

http://www.casabatllo.cat


Inici Municipis

Barcelona Barcelonès

LLOC: espai d’interpretació del pantà de Vallvidrera. 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
DIA I HORA: 29, d’ 11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Espai d’Interpretació del Pantà 
(casa del guarda) 
ADREÇA: camí del Pantà, s/n   
ORGANITZA: Consorci del Parc Natural de la Serra 
de Collserola
TELÈFON: 93 280 35 52

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El Pantà de Vallvidrera, obra de l’arquitecte Elies Rogent, 
es va inaugurar el 1864 per abastir d’aigua el municipi 
de Sarrià. Està considerat con una joia d’enginyeria 
hidràulica del segle XIX. La presa, la casa del guarda 
–d’estil neogòtic-, i el mina-grott formen un conjunt de 
reconegut valor patrimonial, tant pels edificis com per 
l’entorn natural on s’ubiquen.
El 2010 es va inaugurar l’Espai d’Interpretació del 
Pantà, situat a la casa del guarda. Funciona com a punt 
de divulgació dels valors del Parc Natural de Collserola i 
alberga una exposició sobre el pantà i els seus entorns. 
Al llarg de matí es programaran visites comentades a 
l’exposició i s’informarà sobre possibles recorreguts a fer 
pels voltants.

La casa de guarda del pantà i la presa, 
un conjunt singular

3 de 14 activitats



Inici Municipis

Barcelona Barcelonès

LLOC: excursió des de la bateria antiaèria del Turó de 
la Rovira (Barcelona) fins a la bateria antiaèria de Sant 
Pere Màrtir (Esplugues de Llobregat)
DIA I HORA: 28, a les 9 h
PUNT DE TROBADA: Can Baró- Horta/Guinardó, 
Barcelona
ADREÇA: c. Marià Lavernià, s/n   
ORGANITZA: Museu d’Esplugues de Llobregat i Museu 
d’Història de Barcelona
TELÈFON: 93 470 02 18 (de dilluns a diumenge: de 10 
a 14 h; dimecres i dissabtes de 16:30 a 20 h)

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La defensa de Barcelona: les bateries de 
Sant Pere Màrtir i del Turó de la Rovira

4 de 14 activitats

Amb aquesta excursió volem donar a conèixer dos dels 
punts de defensa antiaèria de Barcelona durant la Guerra 
Civil, situats a la rereguarda de la Serra de Collserola. En 
els dos turons s’hi van construir dues bateries antiaèries, 
fono localitzadors i reflectors.
Farem el següent recorregut: bateria antiaèria del Turó 
de la Rovira, visita a l’espai museïtzat. Després anirem 
al Turó de la Rovira - Passeig de les Aigües. Pararem al 
Passeig de les Aigües- Sant Pere Màrtir on descansarem i 
esmorzarem. Posteriorment anirem a la bateria antiaèria de 
Sant Pere Màrtir i visitarem l’espai museïtzat.
Acabarem a la plaça Mireia per anar fins al centre 
d’Esplugues.
Durada aproximada de la ruta: 4 hores; cal que cadascú 
porti l’esmorzar i el beure necessari per fer la excursió.



Inici Municipis

Barcelona Barcelonès

LLOC: Museu Marítim de Barcelona
DIA I HORA: 29, de 10 a 19 h 
PUNT DE TROBADA: Museu Marítim de Barcelona
ADREÇA: av. Drassanes s/n   
ORGANITZA: Museu Marítim de Barcelona
TELÈFON: 93 342 99 20

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Jornada de portes obertes a les Drassanes 
Reials de Barcelona

5 de 14 activitats

Visita a les Drassanes Reials absolutament restaurades, 
després d’un llarg procés destinat a assegurar la 
conservació d’aquest edifici, construït a partir del segle 
XIII per acollir les tasques relacionades amb la construcció 
i manteniment de la flota de galeres de la Corona d’Aragó.
Aquest procés de restauració ha anat acompanyat d’un 
ampli projecte de recerca que ha permès treure a la llum 
noves dades sobre el conjunt i l’indret on s’ubica, com ara 
l’existència d’una necròpoli romana dels segle I - VI. Us 
convidem a visitar-les!



Inici Municipis

Barcelona Barcelonès

LLOC: Palau Moja, Palau Fonollar, Centro Galego, 
Palau Güell
DIA I HORA: 27, 10 i 16 h (durada 3h30min)
PUNT DE TROBADA: entrada del Palau Moja
ADREÇA: c. Portaferrissa, 1   
ORGANITZA: Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni i Diputació de Barcelona - Palau 
Güell
TELÈFON: 93 316 28 59

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Els Güell a la Rambla. Quatre palaus 
connectats

6 de 14 activitats

Visita guiada al Palau Moja, al Palau de Fonollar, la 
casa Güell i al Palau Güell. Coneixerem la relació entre 
aquests quatre edificis tot endinsant-nos en la vida de la 
família Güell.
Places limitades, cal fer reserva prèvia per telèfon al 
93 316 28 59.

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

Barcelona Barcelonès

LLOC: Museu d’Arqueologia de Catalunya
DIA I HORA: 28 i 29. A les 12:15 h (visita comentada); 
dia 28, de 9:30 a 19 h i dia 29 de 10 a 14.30 h (horari del 
museu)
PUNT DE TROBADA: recepció del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya
ADREÇA: pg. Santa Madrona,  39-41   
ORGANITZA: Museu d’Arqueologia de Catalunya-
Barcelona. Col·labora COAC
TELÈFON: 93 424 65 77

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Museu d’Arqueologia de Catalunya: un 
edifici singular per unes exposicions úniques

7 de 14 activitats

Visita guiada per  reconèixer els trets arquitectònics 
principals de l’edifici de 1929 que actualment acull el 
Museu d’Arqueologia de Catalunya tot gaudint d’una 
passejada per les diverses exposicions que presenta.
La seu de Barcelona està ubicada a l’antic Palau d’Arts 
Gràfiques, construït a la muntanya de Montjuïc amb motiu 
de l’Exposició Universal del 1929. Les seves exposicions 
proposen un viatge a les arrels de Catalunya, des dels 
primers homes fins a l’època medieval, i ofereixen alhora 
una visió de les diverses cultures de la resta de la península 
Ibèrica i de la Mediterrània.



Inici Municipis

Barcelona Barcelonès

LLOC: La Pedrera (Casa Milà)
DIA I HORA: 27, a les 18:30 h
PUNT DE TROBADA: aula de l’entresòl
ADREÇA: c. Provença, 261-265   
ORGANITZA: Fundació Catalunya - La Pedrera
e-mail: activitats@fcatalunyalapedrera.com 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La Pedrera inèdita. Les portes de La Pedrera
8 de 14 activitats

Conferència-visita per conèixer un dels aspectes més 
inèdits de La Pedrera: les seves portes (les interiors, les 
exteriors i les desaparegudes)
Places limitades, cal fer reserva prèvia per correu 
electrònic a activitats@fcatalunyalapedrera.com

Places limitades. Cal reserva prèvia

mailto:activitats%40fcatalunyalapedrera.com?subject=La%20Pedrera%20in%C3%A8dita
mailto:activitats%40fcatalunyalapedrera.com?subject=La%20Pedrera%20in%C3%A8dita


Inici Municipis

Barcelona Barcelonès

LLOC: barris de Torre Baró, Vallbona i Trinitat Nova
DIA I HORA: 29, de 9 a 13:30 h aproximadament
PUNT DE TROBADA: pl. Llucmajor
ADREÇA: pl. Llucmajor   
ORGANITZA: Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris/
Grup d’Història de Nou Barris
TELÈFON:  93 276 89 97

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Perill patrimoni. Passejada pels barris de 
Torre Baró, Vallbona i Trinitat

9 de 14 activitats

L’arxiu dedica aquest any les seves activitats a la difusió i 
recuperació del patrimoni del nostre districte. La passejada 
pels barris de Torre Baró, Vallbona i Trinitat Nova, és la 
tercera que realitzarem dedicada al patrimoni dels nostres 
barris. En aquesta passejada anem a passar per la zona 
del nostre districte més desconeguda i que ens ofereix 
grates sorpreses, tant pel seu patrimoni ja desaparegut (que 
recordarem), com aquell que encara podem contemplar, 
com pot ser el Rec Comtal, els aqüeductes del Baix Vallès, 
la Granja del Ritz o la Companyia d’Aigües.



Inici Municipis

Barcelona Barcelonès

LLOC: Palau Moja
DIA I HORA: 27, a les 11 i les 12:30 h 
PUNT DE TROBADA: pati del Palau Moja 
ADREÇA: c. de Portaferrissa, 1   
ORGANITZA: Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni
TELÈFON: 93 316 28 59

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada al Palau Moja
10 de 14 activitats

Visitarem un dels palaus més emblemàtics de la 
Barcelona del segle XVIII, on visqué mossèn Cinto 
Verdaguer quan el palau era propietat del marquès de 
Comillas. Visita a càrrec d’Enric Carafí Morera. Places 
limitades, cal fer reserva prèvia per telèfon.

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

Barcelona Barcelonès

LLOC: centre cultural La Farinera del Clot
DIA I HORA: 28, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: centre cultural La Farinera 
del Clot
ADREÇA: c. Gran Via de les Corts Catalanes, 837   
ORGANITZA: Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
TELÈFON: 93 291 80 80

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita a l’antiga Farinera de Sant Jaume
11 de 14 activitats

Visitarem els espais que s’han conservat de l’antiga 
farinera tot explicant l’activitat d’aquesta indústria i el 
que representava a l’antic terme de Sant Martí. 
Places limitades, cal reserva prèvia, trucar al telèfon 
93 291 80 80.

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

Barcelona Barcelonès

LLOC: Palau Güell
DIA I HORA: 27, 28 i 29, d’11 a 17 h
PUNT DE TROBADA: c. Nou de la Rambla, 3-5
ADREÇA: c. Nou de la Rambla, 3-5   
ORGANITZA: Diputació de Barcelona - Palau Güell
TELÈFON: 93 472 57 75 o palauguell@diba.cat

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada al Palau Güell
12 de 14 activitats

El Palau Güell és un dels primers encàrrecs importants que 
va rebre Gaudí al començament de la seva carrera. Eusebi 
Güell va voler que Gaudí li construís aquest peculiar palau 
urbà com a ampliació de la casa familiar que tenia a la 
Rambla. L’edifici, en qualitat d’obra de joventut, conté 
l’essència de l’obra posterior de Gaudí i és imprescindible 
per entendre la seva arquitectura. 
Va ser declarat patrimoni mundial per la UNESCO el 
1984. Després de set anys de restauració, fa 2 anys es va 
reobrir i ofereix al visitant l’esplendor de l’edifici original.
Aforament limitat a 20 entrades per grup, cal fer reserva 
prèvia. 

Places limitades. Cal reserva prèvia

mailto:palauguell%40diba.cat?subject=Visita%20guiada%20al%20Palau%20G%C3%BCell


Inici Municipis

Baronia de Rialb, La La Noguera

LLOC: Politg
DIA I HORA: 28, de 12 a 13 h
PUNT DE TROBADA: Politg
ADREÇA: Politg, església de Sant Josep   
ORGANITZA: Ajuntament de la Baronia de Rialb - 
Oficina de turisme de la Baronia de Rialb
TELÈFON: 973 46 02 34

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Veniu a conèixer el retaule de Sant Iscle i 
Santa Victòria de la Torre

1 de 3 activitats

Jornada de portes obertes a l’església de Sant Josep de 
Politg per conèixer el retaule de Sant Iscle i Santa Victòria 
de la Torre de Rialb, d’estil gòtic de pedra del s. XIV.



Inici Municipis

Baronia de Rialb, La La Noguera

LLOC: Palau de Rialb
DIA I HORA: 28, d’11 a 12 h
PUNT DE TROBADA: Palau de Rialb
ADREÇA: Palau de Rialb   
ORGANITZA: Ajuntament de la Baronia de Rialb - 
Oficina de turisme de la Baronia de Rialb
TELÈFON: 973 460 234

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Veniu a conèixer Santa Maria de Palau
2 de 3 activitats

Jornada de portes obertes a Santa Maria de Palau, del 
segle XI, església excepcional en el context de 
l’arquitectura alt medieval catalana.



Inici Municipis

Baronia de Rialb, La La Noguera

LLOC: Baronia de Rialb
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, de 10 a 13 h; dia 29, 
d’11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Oficina de turisme de la Baronia 
de Rialb
ADREÇA: c. Monestir, 1   
ORGANITZA: Ajuntament de la Baronia de Rialb - 
Oficina de turisme de la Baronia de Rialb
TELÈFON: 973 460 234

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Veniu a conèixer el Monestir de Santa Maria 
de Gualter

3 de 3 activitats

Visita guiada a un dels elements arquitectònics més 
destacats de la Baronia de Rialb. El monestir de Santa 
Maria de Gualter, del segle XI-XII és un conjunt 
arquitectònic format per una església monàstica i un 
recinte claustral.



Inici Municipis

Begur Baix Empordà

LLOC: Begur
DIA I HORA: 28, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: pl. Església
ADREÇA: pl. Església 
ORGANITZA: Ajuntament de Begur
TELÈFON: 972 624 155 (Cultura) 972 624 520 (Turisme)

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada “El Begur de Carmen Amaya”

Recorregut pels indrets relacionats amb Carmen 
Amaya, llegendària balladora de flamenc de la qual es 
commemora el centenari del naixement i els cinquanta 
anys de la seva mort a Begur.
Es podrà visitar el mas d’en Pinc, la casa on va viure i va 
morir; la plaça Forgas, on va ballar per darrer cop l’agost 
de 1963 i on hi ha una estàtua que la recorda; l’exposició 
dedicada a la seva vida i la seva relació amb Begur.



Inici Municipis

Bellcaire d’Empordà Baix Empordà

LLOC: Castell-Palau dels Comtes d’Empúries 
DIA I HORA: 28, a les 19 h
PUNT DE TROBADA: Castell-Palau dels Comtes 
d’Empúries 
ADREÇA: pl. dels Comtes d’Empúries, s/n  
ORGANITZA: Ajuntament de Bellcaire d’Empordà 
TELÈFON: 972 78 81 05

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Documental “1212, l’any de la croada”

Visionat del documental històric ambientat a l’Empordà 
l’any 1212. El guió es obra de l’escriptor bellcairenc 
Josep Torrent, guanyador de diversos premis de narrativa 
juvenil.
El film tracta de la crida del rei Pere el Catòlic per 
anar a ajudar el rei de Castella a la batalla que se’n va 
acabant dient de les Navas de Tolosa. Es centra en què 
va passar al comtat d’Empúries arrel d’aquesta crida, 
amb personatges com el comte Hug IV, amb imatges de 
Castelló d’Empúries, Bellcaire, etc. 



Inici Municipis

Bellpuig Urgell

LLOC: església Sant Nicolau
DIA I HORA: 27, 28 i 29, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: oficina de turisme 
ADREÇA: pl. Sant Roc   
ORGANITZA: Ajuntament de Bellpuig  
TELÈFON: 973 32 04 08 / 973 32 05 36

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visites guiades al mausoleu de Ramon Folc 
de Cardona

Durant els tres dies es realitzaran visites al monument 
funerari renaixentista de Ramon Folc de Cardona, qui fou 
virrei de Sicília (1507) i Nàpols (1509). El monument 
fou construït a Itàlia en ple període del Renaixement per 
l’escultor Giovanni Marigliano, considerat el Miquel 
Àngel dels napolitans i va ser traslladat a Bellpuig el 
1530 per ser instal·lat al convent de Sant Bartomeu, on hi 
va ser fins al 1841. 
El monument està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional 
des de 1925. Una obra magnífica que ens trasllada a Itàlia 
i a l’escultura pròpia de l’època. 

1 de 2  activitats



Inici Municipis

Bellpuig Urgell

LLOC: convent de Sant Bartomeu
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dies 27 i 28, de 10 a 13:30 i de 
15 a 17:30 h; dia 29, de 10 a 15 h
PUNT DE TROBADA: al monument 
ADREÇA: ctra. de Belianes, s/n   
ORGANITZA: Museu d’Història de Catalunya  
TELÈFON: 973 32 02 92

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Jornades de portes obertes al convent de 
Sant Bartomeu

El convent va ser encarregat per Ramon Folc de Cardona 
i Anglesola, senyor de Bellpuig, el qual exercia el càrrec 
de virrei a Nàpols i Sicília. El propòsit era construir un 
marc on ubicar el seu mausoleu, influït pels costums 
de la noblesa napolitana. A la vegada, la donació als 
franciscans garantia la intercessió de la comunitat per a la 
salvació de la seva ànima.
L’estructura gòtica deixà pas a elements renaixentistes. 
La sala capitular, l’armari dels calzes, d’estil gòtic 
florit, i el rentamans del refetor són bones mostres de la 
superposició estilística del conjunt.
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Inici Municipis

Bellver de Cerdanya Cerdanya

LLOC: Església de Santa Maria de Talló 
DIA I HORA: 29, a les 18 h
PUNT DE TROBADA: Talló
ADREÇA: pl. de l’Església, Talló   
ORGANITZA: Consell Comarcal de la Cerdanya i 
Ajuntament de Bellver de Cerdanya  
TELÈFON: 972 88 48 84 / 972 51 00 16

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

XIV Trobada de Corals de Cerdanya

A la nostra petita comarca existeix una llarga tradició 
coral que s’inicià amb la formació de grups dedicats a 
la cantada de caramelles en la festivitat de Nadal i de 
Pasqua. Aquests grups van esdevenir, amb el temps, 
autèntiques formacions corals les quals són les entitats 
culturals més estables de la nostra comarca. Són, també, 
entitats integradores de cerdans d’origen o d’adopció amb 
passaports diferents, amb edats diferents. Són entitats que 
treballen per la cultura, per la comarca, per enriquir-la. Al 
llarg d’aquests 14 anys l’objectiu de les trobades ha estat 
senzillament el de cantar tots junts com una Cerdanya 
catalana i sense fronteres, i volem que aquest sigui 
l’esperit que continuï il·luminant aquest darrer diumenge 
de setembre per molts anys. 



Inici Municipis

Berga Berguedà

LLOC: Sant Pere de Madrona 
DIA I HORA: 28 i 29, d’11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: església de Sant Pere de Madrona
ADREÇA: església de Sant Pere de Madrona   
ORGANITZA: Ajuntament de Berga   
TELÈFON: 93 821 13 84

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita Sant Pere de Madrona

Visita a l’interior de l’església de Sant Pere de Madrona, 
situada al terme municipal de Berga, prop de la serra de 
Queralt, església romànica, on en l’actualitat s’hi celebra 
missa el dia de Sant Pere i s’hi canten els goigs, i es 
reparteixen claus als assistents.
Aprofitant les Jornades Europees de Patrimoni us 
convidem a visitar-la i conèixer-la millor.
  



Inici Municipis

Besalú La Garrotxa

LLOC: Besalú, centre històric 
DIA I HORA: 27, 28 i 29 a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Oficina Municipal de Turisme de 
Besalú
ADREÇA: c. El Pont, 1 
ORGANITZA: Ajuntament de Besalú   
TELÈFON: 972 59 12 40

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Descobreix el passat Medieval de Besalú

Visita guiada al centre històric de Besalú. Us convidem 
a conèixer el passat Medieval de Besalú. Coneixerem el 
món benedictí visitant l’església del Monestir de Sant 
Pere, descobrirem les relíquies que s’amaguen a l’interior 
de l’església de Sant Vicenç, ens endinsarem al call per 
saber més del món jueu i com vivien, visitarem el Micvé 
i les excavacions de la sinagoga i de ben a prop podrem 
gaudir de tota la història de Besalú, des dels seus orígens 
fins a l’actualitat a través del nostre audiovisual.



Inici Municipis

Beuda La Garrotxa

LLOC: Sant Sepulcre de Palera 
DIA I HORA: 28 i 29, a les 11 i les 17:30 h
PUNT DE TROBADA: Sant Sepulcre de Palera
ADREÇA: Sant Sepulcre de Palera s/n 
ORGANITZA: Ajuntament de Beuda   
TELÈFON: 972 59 05 34

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Simbiosi entre el present i el passat de Beuda

Farem una visita guiada pel temple del Sant Sepulcre 
de Palera amb explicació de la seva història i també  
dels llocs on es va filmar la pel·lícula 1212, l’any de la 
croada. A continuació projectarem la pel·lícula.
  



Inici Municipis

Bigues i Riells Vallès Oriental

LLOC: centre cívic i cultural El Rieral  
DIA I HORA: 28, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: centre cívic i cultural El Rieral 
ADREÇA: c. Anna Mogas, 130 
ORGANITZA: Ajuntament de Bigues i Riells   
TELÈFON: 93 865 62 25

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Exposició i conferència sobre el jaciment 
ibèric de Can Badell de Bigues 

Conferència i exposició sobre el jaciment arqueològic de 
Can Badell.
  



Inici Municipis

Bolvir Cerdanya

LLOC: església (Carrer Molí de la Farga) i 
“El Castellot” (Urb. La Corona)  
DIA I HORA: 29, a les 11, 12 i 13 h
PUNT DE TROBADA: pl. Major 
ADREÇA: Camí Ral / Agustí Manaut 
ORGANITZA: Ajuntament de Bolvir   
TELÈFON: 972 89 50 01

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Recorregut per l’església de Sant Climent 
de Talltorta i l’assentament iberoromà 
del Castellot 

A la plaça major de Bolvir hi haurà un minibus que 
desplaçarà els visitants a l’església de Sant Climent de 
Talltorta i des d’allà, al jaciment iberoromà del Castellot. 
Farem dues visites guiades integrades en un sol itinerari 
per donar a conèixer aquests dos elements patrimonials 
de Bolvir. Hi haurà tres torns de minibus que sortirà de la 
pl. Major a les 11, a les 12 i a les 13h.
  



Inici Municipis

Borges Blanques, Les Les Garrigues

LLOC: carrers del nucli històric  
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: davant del centre cívic 
ADREÇA: pl. Constitució, 30 
ORGANITZA: Ajuntament de Les Borges Blanques   
TELÈFON: 973 14 28 50

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada pel centre històric de 
la població

Visita guiada pels carrers del centre històric de la 
població, partint de la plaça porxada i passant pels carrers 
que l’envolten. Explicarem la seva història i farem un 
recorregut pels edificis més destacats artísticament, 
arquitectònicament o per fer referència a personatges 
destacats, fills o fills adoptius de la ciutat com Francesc 
Macià i Llussà, Josep Solé i Miquel, Pere Mies, Ramon 
Arrufat, etc.
Acabarem la ruta als jardins del Terrall, explicant la seva 
història i visitant també els monuments i equipaments 
que el configuren.
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Inici Municipis

Borges Blanques, Les Les Garrigues

LLOC: centre històric de la població 
DIA I HORA: 28, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: davant l’ajuntament 
ADREÇA: c. Carme, 21 
ORGANITZA: Ajuntament de Les Borges Blanques  
TELÈFON: 973 14 28 50

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada pels equipaments culturals 
de la ciutat

Visita guiada per diversos equipaments culturals i 
religiosos de la població: l’ajuntament (antic Palau 
Marques d’Olivart) i museu arqueològic, Cal Gineret, la 
biblioteca, l’església parroquial, la capelleta de l’hospital 
i l’Espai Macià.
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Inici Municipis

Breda La Selva

LLOC: nucli històric i museus
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, 11 i 17 h; dia 29, 11 h
PUNT DE TROBADA: davant el monestir de 
Sant Salvador 
ADREÇA: pl. de l’església 
ORGANITZA: Ajuntament de Breda - Àrea de Cultura i 
Patrimoni  
TELÈFON: 972 87 00 12

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada pel nucli històric de Breda

Visita guiada, a càrrec de Lola Vilà, pel centre històric 
de Breda per conèixer el monestir de Sant Salvador, 
l’església de Santa Maria, l’imponent campanar i claustre 
romànics, el Pati de l’Abadia, el Museu Municipal Josep 
Aragay i el Museu de la Terrissa al Centre Cultural 
Els Forns. Visites dirigides a tot tipus de públic, cal fer 
inscripció prèvia al telèfon 972 87 00 12.

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

Brull, El Osona

LLOC: El Brull
DIA I HORA: 28 i 29, a les 11, 13 i 16 h
PUNT DE TROBADA: Centre d’Informació de la 
Rectoria del Brull
ADREÇA: pl. de l’Església, s/n 
ORGANITZA: Ajuntament del Brull - Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local i Parc Natural del 
Montseny (Diputació de Barcelona)
TELÈFON: 93 884 06 92 (només caps de setmana) 
info@muralles.cat

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Itinerari guiat a la Fortificació Ibèrica 
del Montgròs

Itinerari guiat per descobrir un dels pocs vestigis que 
van deixar els ibers al Montseny. Ubicat al cor del Parc 
Natural del Montseny trobem aquesta imponent muralla, 
que ens parla de com s’organitzava i defensava el territori 
en època ibèrica i qui eren els seus habitants.
Sortirem en vehicles particulars des del Centre 
d’Informació del Brull i ens endinsarem al bosc per 
descobrir qui s’hi amagava fa més de 2.000 anys.
Durada aproximada de l’activitat: 1:30-2 hores.

mailto:info%40muralles.cat?subject=


Inici Municipis

Cabrils Maresme

LLOC: Museu Col·lecció de Cabrils
DIA I HORA: 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Museu Col·lecció de Cabrils
ADREÇA: c. Santa Creu, 5 
ORGANITZA: Ajuntament de Cabrils - Museu Col·lecció
TELÈFON: 93 753 01 57

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Exposició de fotografies del patrimoni de 
Cabrils d’alumnes de 4t d’ ESO de l’Institut 
de Cabrils

Exposició de fotografies del patrimoni de Cabrils 
d’alumnes de 4t. d’ ESO de l’Institut de Cabrils, com a 
resultat de la seva participació a l’Experiència Fotogràfica 
Internacional dels Monuments - EFIM 2013, coordinada 
per la Generalitat de Catalunya i amb l’apadrinament 
del Consell d’Europa. La fotografia que il·lustra aquesta 
activitat ha estat una de les guanyadores d’aquesta edició, 
de l’alumna Eulàlia Layunta Luna.



Inici Municipis

Calaf Anoia

LLOC: casc antic de Calaf
DIA I HORA: 28, a les 11:30 i 16:30 h 
PUNT DE TROBADA: Oficina de Turisme de Calaf
ADREÇA: pl. dels Arbres, s/n 
ORGANITZA: Oficina de Turisme - Ajuntament de Calaf
TELÈFON: 93 868 08 33

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Descobreix els orígens de Calaf

Visita guiada pel centre històric de Calaf per conèixer 
el castell, les muralles i portals, les esglésies i la plaça 
porticada, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. Us 
explicarem els orígens històrics de la vila i del seu famós 
mercat. Descobrireu perquè sense Calaf no hi hauria 
hagut pessetes.



Inici Municipis

Caldes d’Estrac Maresme

LLOC: afores de Caldes d’Estrac 
DIA I HORA: 29, de 10 a 13 h
PUNT DE TROBADA: esplanada de Can Muntanyà, 
tocant a La Riera, a l’altra banda del Parc municipal de 
Can Muntanyà i de la Fundació Palau
ADREÇA: esplanada - La Riera 
ORGANITZA: Associació Arrels Cultura / Ajuntament de 
Caldes d’Estrac
TELÈFON: 93 791 00 05

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita de la Casa Ugalde (1951) dels 
arquitectes J.A. Coderch de Sentmenat i 
Manuel Valls

Visita d’una de les cases particulars més famoses 
de J.A. Coderch, tan admirada i coneguda arreu del 
món per professionals i estudiants d’arquitectura com 
desconeguda pels habitants de Caldes d’Estrac i pels 
catalans en general. La casa té la qualificació de BCIN 
Bé Cultural d’Interès Nacional del Ministeri de Cultura i 
s’obrirà al públic per primera vegada.
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Inici Municipis

Caldes d’Estrac Maresme

LLOC: Caldes d’Estrac  
DIA I HORA: 28, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Esplanada de “Can Muntanyà”, 
tocant a La Riera, a l’altra banda del “Parc municipal de 
Can Muntanyà” i de la Fundació Palau
ADREÇA: La Riera / Esplanada de Can Muntanyà 
ORGANITZA: Associació Arrels Cultura i Ajuntament de 
Caldes d’Estrac
TELÈFON: Associació AC: 93 791 18 00 / 
Ajuntament: 93 791 00 05 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Itinerari pel barri pescador de 
Caldes d’Estrac (Caldes de Baix)

Itinerari guiat pel barri pescador, de quan “Caldas de 
Estrach” era una jurisdicció de petita entitat o pedania. 
Era anomenat “Barrio de Baix”, “Vecindario de 
Caldas”, “Vecindario de Mar” i “Arrabal de Caldas” 
per l’Administració de finals del XIX. Els autòctons 
empraven: Dalt de Caldes (nucli antic) i Baix de Caldes 
(barri pescador). Hi varen conviure cases de pescadors 
i residències d’estiuejants; algunes d’aquestes cases 
seran obertes a la visita. Començarem a Can Cabanyes, 
passarem per Can Casasses, visitarem cases de poble del 
carrer Sant Josep conservades tal com eren a inicis del s. 
XX i acabarem al Passeig del Mar
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Inici Municipis

Caldes de Malavella La Selva 

LLOC: itinerari guiat pel poble 
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: Oficina de Turisme
ADREÇA: c. Vall - Llobera, s/n 
ORGANITZA: Ajuntament de Caldes de Malavella
TELÈFON: 972 47 00 55

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Del Camp dels Ninots a l’actualitat

L’associació Centre de Recerques Arqueològiques de 
Caldes obre l’exposició sobre el jaciment paleontològic 
del Camp dels Ninots ubicada al casalot medieval 
Cal Ferrer de la Plaça per a presentar un recorregut 
cronològic des del Caldes de l’antiguitat amb el nostre 
passat romà com Aquae Calidae i les termes romanes, 
continuant pel romànic, el Modernisme i arribant a 
l’actualitat de la nostra vila termal i el seu fenomen 
balneari. Es degustarà aigua d’una de les nostres fonts 
termals.



Inici Municipis

Caldes de Montbui Vallès Oriental

LLOC: Thermalia. Museu de Caldes de Montbui
DIA I HORA: 27, 28 i 29 d’11 a 14 i de 17 a 20 h
PUNT DE TROBADA: Thermalia. Museu de Caldes de 
Montbui
ADREÇA: pl. de la Font del Lleó, 20D 
ORGANITZA: Thermalia. Museu de Caldes de Montbui
TELÈFON: 93 865 41 40

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Jornada de portes obertes a Thermalia. 
Museu de Caldes de Montbui

El Museu Thermalia de Caldes de Montbui és un centre 
dinamitzador de la cultura i la tradició termal de la vila. 
El trobareu allotjat en un edifici de l’època medieval que 
fins als anys 70 feia la funció d’hospital i servei de banys 
termals. L’estructura del s. XIV va ser reformada als anys 
80 i conserva les arcades de l’entrada, tres banyeres del 
segle XVIII i l’encavallada del pis superior.
Thermalia és la principal porta d’accés a la història i 
al present de Caldes de Montbui si voleu descobrir els 
encants d’aquesta vila de tradició.
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Inici Municipis

Caldes de Montbui Vallès Oriental

LLOC: nucli antic
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, a les 12 i 18 h; dia 29, 
a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Thermalia. Museu de Caldes de 
Montbui
ADREÇA: pl. de la Font del Lleó, 20 
ORGANITZA: Thermalia. Museu de Caldes de Montbui
TELÈFON: 93 865 41 40

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada al circuit termal

Visita guiada al circuit termal. Es visiten les termes 
romanes, la Font del Lleó (brollador d’aigua termal), 
el menjador de l’antic Balneari Rius, el safareig de la 
Portalera, el molí de l’Esclop i la muralla medieval.

2 de 3 Activitats



Inici Municipis

Caldes de Montbui Vallès Oriental

LLOC: nucli antic
DIA I HORA: 28, de 17 a 24 h
PUNT DE TROBADA: Thermalia. Museu de Caldes de 
Montbui
ADREÇA: pl. de la Font del Lleó, 20 
ORGANITZA: Thermalia. Museu de Caldes de Montbui 
i Mississippi
TELÈFON: 93 865 41 40

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

MIAU Mostra internacional d’Art Urbà

MIAU és un projecte de dinamització sociocultural que 
vol fomentar la participació creativa a diferents agents 
socials a partir de projectes artístics col·laboratius 
a l’espai públic. Les pràctiques artístiques que s’hi 
presenten reflexionen i repensen l’ús i la gestió del fet 
termal i els seus espais associats, com els safareigs 
públics termals, les hortes, el molí de l’Esclop. etc.
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Inici Municipis

Camarasa La Noguera

LLOC: Espai Orígens
DIA I HORA: 28, a les 19 h
PUNT DE TROBADA: Espai Orígens
ADREÇA: ctra. C-13, Km. 44 
ORGANITZA: Ajuntament de Camarasa
TELÈFON: 973 42 00 09

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Conferència: “ La ruta dels orígens: un 
itinerari al llarg de la prehistòria de 
la Noguera”

 Un recorregut per les investigacions arqueològiques a 
La Noguera. Troballa a troballa, les restes recuperades en 
jaciments com La Roca dels Bous, La Cova Gran o bé 
El Parco, ens ajuden a traçar un itinerari cap els nostres 
orígens: des de l’arribada dels neandertals a les terres 
del Prepirineu, fins a la introducció  de l’agricultura 
a l’inici del neolític. Aquest trajecte ens permet 
mostrar les transformacions fonamentals de la nostra 
societat, com l’arribada del món simbòlic, amb l’home 
anatòmicament modern, o l´inici de la ramaderia amb 
restes documentades com els fumiers a la Cova Gran. 
L’activitat es complementa amb la jornada de portes 
obertes al jaciment de La roca dels Bous, el dia 29.
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Inici Municipis

Camarasa La Noguera

LLOC: Roca dels Bous de Sant Llorenç de Montgai
DIA I HORA: 29, d’11 a 13 h
PUNT DE TROBADA: al pàrquing del costat del 
Restaurant l’Isard
ADREÇA: ctra. LV-9047 de Sant Llorenç de Montgai a 
Camarasa
ORGANITZA: Ajuntament de Camarasa
TELÈFON: 973 42 00 09

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Jornada de portes obertes a la Roca 
dels Bous

Jornada de portes obertes a la Roca dels Bous, jaciment 
arqueològic de Sant Llorenç de Montgai estudiat pel 
Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la 
Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
El centre d’estudis dóna a conèixer, mitjançant pantalles 
digitals tàctils i activitats experimentals, aquest jaciment 
on grups de neandertals deixaren les seves emprentes, 
per tal de conèixer com eren i com vivien els nostres 
avantpassats.
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Inici Municipis

Cambrils Baix Camp

LLOC: Museu Molí de les Tres Eres
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, d’11 a 14 i de 17 a 20 h; 
dia 29, d’11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: via Augusta, 1
ADREÇA: via Augusta, 1
ORGANITZA: Museu d’Història de Cambrils
TELÈFON: 977 79 45 28

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Jornades de portes obertes al Museu Molí de 
les Tres Eres

Jornades de portes obertes al Museu Molí de les Tres 
Eres, i visites guiades al molí fariner hidràulic, el dissabte 
a les 12, 13, 18 i 19 hores, i el diumenge a les 12 i 13 
hores.



Inici Municipis

LLOC: centre històric de Canet de Mar
DIA I HORA: 28, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: Casa Museu Lluís Domènench i 
Montaner
ADREÇA: xamfrà Rieres Gavarra i Buscarons
ORGANITZA: Casa Museu Lluís Domènench i Montaner
TELÈFON: 93 795 46 15

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El circuit s’inicia amb una passejada exterior pel centre 
històric modernista de Canet de Mar i continua amb la 
visita del museu. A l’exterior es fa una lectura de les 
façanes de cases modernistes com ara l’Ateneu Canetenc, 
les cases Roura i Serra Pujadas, l’edifici de l’ajuntament, 
la casa Joaquim Floris, Can Puxan, les cases Carbonell 
i d’altres. Ja a la casa museu es realitza una visita 
comentada a la Masia Rocosa, del segle XVII, que fou 
el taller de l’arquitecte i una visita comentada a la Casa 
Domènech.

Canet de Mar Maresme

Visita guiada pel patrimoni modernista local
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Inici Municipis

Canet de Mar Maresme

LLOC: centre històric de Canet de Mar
DIA I HORA: 29, a les 10:30 h
PUNT DE TROBADA: davant la biblioteca P. Gual i 
Pujades
ADREÇA: c. Ample, 2
ORGANITZA: Centre d’estudis Canetencs
TELÈFON: 627 673 827

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Ruta cultural: Lluís Domènech i 
Montaner íntim

Darrera la universalitat creadora de l’arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner, s’hi amagava un home d’hàbits 
senzills que, trobava Canet de Mar “un raconet tranquil 
per pensar i treballar quiet”. I en efecte, Lluís Domènech 
i Montaner gestà, des del seu estudi instal·lat a la masia 
Rocosa d’aquesta població, edificis per a l’Exposició 
Universal de 1888, el Palau de la Música o l’Hospital 
de Sant Pau. De les seves estades, a Canet ens han 
quedat edificis destacats com l’Ateneu Canetenc (actual 
Biblioteca P. Gual i Pujades), la casa Roura, el Castell de 
Santa Florentina i panteons funeraris.
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Inici Municipis

LLOC: Museu-Molí Paperer de Capellades
DIA I HORA: 28, de 10:30 a 14:30 h 
PUNT DE TROBADA: Museu-Molí Paperer de 
Capellades
ADREÇA: Pau Casals, 10
ORGANITZA: Museu-Molí Paperer de Capellades
TELÈFON: 93 801 28 50

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El Museu Molí Paperer de Capellades està situat en un 
antic molí paperer del segle XVIII, anomenat Molí de la 
Vila. Al costat del molí hi ha La Bassa; font natural d’on 
brolla un cabal de 12 milions de litres diaris, utilitzats 
com a energia per al funcionament dels 16 molins 
paperers que treballaven en aquesta zona.
En aquest escenari i escoltant la història del molí, farem 
un taller de paper fet a mà on cada participant podrà 
realitzar un full amb les seves pròpies mans i 
emportar-se’l a casa.

Capellades Anoia

Taller d’elaboració de paper fet a mà



Inici Municipis

LLOC: camp de vinyes anomenat les Esclotes i església 
de Santa Àgata
DIA I HORA: 29, a les 17 h 
PUNT DE TROBADA: a pocs metres del poble
ADREÇA: ctra. vella de Capmany
ORGANITZA: Consell Comarcal Alt Empordà
TELÈFON: 972 51 43 55

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Capmany Alt Empordà

Paisatges amb música

Es podran conèixer els paisatges de l’Empordà i hem 
triat fer un concert a dos espècies mediterrànies com són 
la vinya i les pomeres. A Capmany visitarem una vinya 
inclosa dintre de la DO Empordà. 
Es farà una visita guiada a l’església romànica de Santa 
Àgata del S. XII, de planta d’una sola nau, amb absis 
semicirculars i fortificada en segles posteriors. Aquesta 
fortificació és de planta semicircular, espitllerada amb dos 
matacans.
Després de la visita, la Jove Orquestra de Figueres 
realitzarà un concert a l’església de Santa Àgata.



Inici Municipis

LLOC: Cardedeu 
DIA I HORA: 29, a les 11 h 
PUNT DE TROBADA: Museu Arxiu Tomàs Balvey
ADREÇA:  c. Dr. Daurella
ORGANITZA: Museu Arxiu Tomàs Balvey
TELÈFON: 93 871 30 70

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Cardedeu Vallès Oriental

Cases de pagès a Cardedeu

Itinerari guiat per conèixer les masies més significatives 
de Cardedeu i la seva història. Una manera diferent 
de passejar pels carrers de la vila i de descobrir-ne la 
singularitat del seu patrimoni arquitectònic. L’itinerari 
seguirà el següent recorregut: sortida del museu direcció 
Can Diumer, seguirem fins a Can Llança, Can Batlle-
Torrent, la masia de Can Serra i acabarem a l’antiga masia 
de Can Llibre, actualment convertida en restaurant on hi 
farem una copa de cava.



Inici Municipis

LLOC: nucli antic de Cardona
DIA I HORA: 28 i 29, a les 12:30 h 
PUNT DE TROBADA: Centre Cardona Medieval
ADREÇA:  pl. de la Fira s/n
ORGANITZA: Fundació Cardona Històrica
TELÈFON: 93 869 24 75

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Cardona Bages

Interessant itinerari guiat pel nucli antic de Cardona, 
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria 
de conjunt històric, des de l’any 1992. La visita permet 
recórrer carrers i carrerons, places i espais porticats, 
esglésies i racons plens d’història i autenticitat. La visita 
culmina a l’interior de la magnífica església gòtica de 
Sant Miquel de Cardona.

Descobreix la Cardona Medieval!
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Inici Municipis

LLOC: castell de Cardona
DIA I HORA: 29, a les 12 h 
PUNT DE TROBADA: pati ducal del castell de Cardona
ADREÇA: castell de Cardona s/n
ORGANITZA: Fundació Cardona Històrica i Museu 
d’Història de Catalunya
TELÈFON: 93 869 27 98

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Cardona Bages

Itinerari guiat per la fortalesa de Cardona a fi de conèixer 
el paper clau que tingué durant la Guerra de Successió 
a Catalunya. Darrer baluard de resistència dels drets 
històrics. Els orígens del conflicte, els fets més rellevants, 
el desenllaç, l’escenari, els personatges i les curiositats.

Visita guiada “Cardona 1714, la fortalesa 
inexpugnable”

2 de 4 Activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: nucli antic de Cardona
DIA I HORA: 28, a les 18 h 
PUNT DE TROBADA: Centre Cardona Medieval
ADREÇA: pl. de la Fira s/n
ORGANITZA: Fundació Cardona Històrica
TELÈFON: 93 869 24 75

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Cardona Bages

Activitat per a públic infantil al nucli antic de Cardona. 
Coneixerem contes relacionats amb la història de Cardona 
i de Catalunya!

L’hora del conte!
3 de 4 Activitats



Inici Municipis

LLOC: castell de Cardona
DIA I HORA: 27, 28 i 29 de 10 a 13:30 h i de 15 a 19:30 h 
PUNT DE TROBADA: al monument
ADREÇA: castell de Cardona, s/n
ORGANITZA: Museu d’Història de Catalunya
TELÈFON: 93 868 41 69

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Cardona Bages

El castell de Cardona va néixer per consolidar el domini 
sobre les terres conquerides a al- Andalus. Amb el temps, 
el castell va perdre la seva funció residencial, però va 
adquirir importància estratègica arran dels conflictes amb 
França. A partir del segle XVII, el castell va ser reforçat 
per una corona de baluards que envolta tot el turó.
L’element més destacable del conjunt és l’església de Sant 
Vicenç, construïda per acollir una comunitat de canonges 
sota el patrocini dels senyors de Cardona. La unitat de 
la seva construcció l’ha convertit en una de les joies del 
primer romànic català.

Jornada de portes obertes al castell de 
Cardona
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Inici Municipis

LLOC: camí de ronda de S’Agaró
DIA I HORA: 28, a les 11 h 
PUNT DE TROBADA: inici del camí de ronda de S’Agaró
ADREÇA: davant del S’Agaró hotel i als peus de 
l’Hostal de la Gavina
ORGANITZA: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i 
S’Agaró
TELÈFON: 972 81 71 79

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Castell-Platja d’Aro i 
S’Agaró

Baix Empordà

Tot passejant, gaudiu de la bellesa del paisatge, del 
prestigi i del glamour que envolta aquest camí de Ronda 
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i escenari 
incomparable de nombroses pel·lícules.
Cal fer reserva prèvia per telèfon al 972 817 179 (fins 
al dia 27 de setembre). L’organització es reserva el 
dret d’anul·lar l’activitat per causes meteorològiques o 
d’organització.

Visita guiada al camí de ronda de S’Agaró

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: cementiri municipal
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: porta d’accés al cementiri
ADREÇA: c. del Serrat del Vent s/n 
ORGANITZA: Ajuntament de Castellar del Vallès
TELÈFON: 93 714 40 40

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada pel cementiri municipal, construït entre 
1916 i 1920, per l’arquitecte Antoni Falguera i Sivilla, 
arquitecte municipal de Sant Esteve de Castellar, 
Sentmenat i Tossa de Mar, i col·laborador de Josep Puig i 
Cadafalch i Josep Goday.
El cementiri manté un record de les formes franceses 
d’avingudes i jardins post-romàntics i en destaquen els 
panteons modernistes de la famílies Massaveu, Comas i 
Rabassa. 

Castellar del Vallès Vallès Occidental

Visita guiada al cementiri municipal 
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Inici Municipis

LLOC: sala d’actes del Mirador
DIA I HORA: 27, a les 19 h
PUNT DE TROBADA: sala d’actes del Mirador
ADREÇA: pl. del Mercat, s/n 
ORGANITZA: Ajuntament de Castellar del Vallès
TELÈFON: 93 714 40 40

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Conferència sobre els processos de rehabilitació i 
restauració d’alguns dels elements del patrimoni 
arquitectònic del municipi realitzats en els darrers anys: 
Ca l’Alberola, l’antic Ajuntament, Casa Massaveu, el 
Turuguet, l’ermita de Can Sampere i Castellar Vell. 
La xerrada, a càrrec dels arquitectes municipals, Imma 
Brualla i Jordi Llobet, també farà un repàs als nous 
edificis construïts que, amb el temps, també formaran 
part de la memòria històrica i patrimonial del poble com 
el Tanatori, El Mirador o l’escola bressol dels Colobrers.

Castellar del Vallès Vallès Occidental

Conferència: la restauració del patrimoni 
arquitectònic de Castellar

2 de 3 Activitats



Inici Municipis

LLOC: jardins i interiors de l’església de Sant Esteve
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, a partir de les 18:30 h; dia 
29, a partir de les 17 h
PUNT DE TROBADA: davant de l’església de Sant 
Esteve
ADREÇA: c. de l’Església, 16 
ORGANITZA: Associació Brots Cultura
TELÈFON: 610 370 690

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Activitat de coneixement i dinamització d’un dels 
elements patrimonials més emblemàtics de Castellar del 
Vallès, l’església de Sant Esteve (Catedral del Vallès), a 
través d’una visita teatralitzada que tindrà lloc a les seves 
instal·lacions.
Aquesta ruta estarà dinamitzada per uns personatges 
ambientats a meitats del segle XIX, entre els quals s’hi 
trobaran referències a la benefactora família Tolrà, el 
panteó de la qual també es podrà visitar.
Et vols perdre aquesta magnífica i misteriosa experiència? 

Castellar del Vallès Vallès Occidental

Visita teatralitzada a l’església de Sant Esteve 
(Catedral del Vallès)
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Inici Municipis

LLOC: nucli urbà i rural
DIA I HORA: 29, de 9 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Museu de la Pagesia
ADREÇA: c. Pi i Margall, 13 
ORGANITZA: Museu de la Pagesia - Ajuntament de 
Castellbisbal
TELÈFON: 93 772 26 22 / 93 772 38 83

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Caminada pel passat agrícola del terme, recorregut per les 
empremtes històriques del vi.
Explicacions comentades dels elements arquitectònics 
rurals més característics: les masies més rellevants, lectura 
fonamental per entendre la història agrícola del terme; 
i d’altres elements, entre ells les barraques de vinya, 
atansant-nos a l’excepcionalitat de les excavades a les 
argiles. 
La passejada finalitzarà a la Masia de Can Pedrerol 
de Baix on coneixerem la singularitat de l’edifici 
acompanyats d’un tast musical. 
El recorregut és de 7 km i de dificultat mitjana. La tornada 
es realitzarà en transport públic.

Castellbisbal Vallès Occidental

La vinya a Castellbisbal



Inici Municipis

LLOC: Esplugues-Castellcir
DIA I HORA: 28, sortida a les 10 h
PUNT DE TROBADA: Esplugues
ADREÇA: Lloc de trobada: La Quintana (Castellcir)
ORGANITZA: consorci del Moianès
TELÈFON: 93 830 14 18

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

L’activitat consisteix en una caminada amb visita guiada 
a tres llocs visitables de l’Ecomuseu del Moianès: el 
Mas Esplugues (Castellcir), el Rentador de llana- 
El Roquer (Castellterçol) i les Poues de la Ginebreda i 
ermita de Sant Gaietà (Castellterçol). Durant l’itinerari 
farem un pa amb xocolata. Durada aproximada prevista 
3 hores.

Castellcir-
Castellterçol

Moianès-Vallès Oriental

Caminada i visites guiades a tres espais de 
l’Ecomuseu del Moianès



Inici Municipis

LLOC: nucli de Boades
DIA I HORA: 28, a les 10 h
PUNT DE TROBADA: aparcament de la Fàbrica de 
Carbons Elèctrics
ADREÇA: polígon industrial Antiga Fàbrica Els 
Carburos
ORGANITZA: Centre d’Estudis del Bages
TELÈFON: 93 873 65 25

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

L’objectiu és conèixer una fàbrica singular de Catalunya 
que fabricava carbons elèctrics. Una fàbrica creada el 
1898 per l’empresari manresà Climent Asols. Va ser 
equipada amb tecnologia alemanya i va arribar a tenir 
350 treballadors. La seva activitat va durar 88 anys plens 
d’una intensa història. El conjunt és un element molt 
destacat del patrimoni industrial de la comarca del Bages.

Castellgalí Bages

Conèixer una fàbrica de carbons elèctrics 



Inici Municipis

LLOC: nucli antic
DIA I HORA: 28, d’11 a 13 h
PUNT DE TROBADA: Ajuntament
ADREÇA: pl. Església s/n
ORGANITZA: Ajuntament de Castellnou de Bages
TELÈFON: 93 827 20 91

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Primer farem la visita guiada del Museu del Maquis i en 
acabar anirem a l’església romànica de Sant Andreu a 
Castellnou de Bages, que és al costat. Podrem aprofitar 
per veure la informació gràfica dels plafons que 
mostraran com es va fer la reconstrucció del l’església 
després de patir un incendi en temps de la Guerra Civil. 

Castellnou de Bages Bages

Visita guiada al Museu dels Maquis i 
a l’església romànica de Sant Andreu



Inici Municipis

LLOC: Ecomuseu - Farinera
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dies 27 i 28, de 10 a 13 i de 16 
a 17 h; dia 29, de 10:30 a 13:30h
PUNT DE TROBADA: Ecomuseu - Farinera de Castelló 
d’Empúries
ADREÇA: c. Sant Francesc , 5-7
ORGANITZA: Ecomuseu - Farinera de Castelló 
d’Empúries
TELÈFON: 972 25 05 12

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Des de finals del S. XIX els impressionants molins 
vermells i la resta de maquinària han transformat el blat 
en farina a través d’un continu pujar i baixar de pisos 
gràcies al batec constant de la turbina Francis.
Descobreix-nos, t’enfarinarem els sentits! Tens tres dies 
per visitar el museu.

 

Castelló d’Empúries Alt Empordà

Jornada de portes obertes a l’Ecomuseu - 
Farinera de Castelló d’Empúries
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Inici Municipis

LLOC: Ecomuseu -Farinera de Castelló d’Empúries
DIA I HORA: 28 a les 11 h
PUNT DE TROBADA: Ecomuseu - Farinera de Castelló 
d’Empúriess
ADREÇA: c. Sant Francesc , 5-7
ORGANITZA: Ecomuseu - Farinera de Castelló 
d’Empúries
TELÈFON: 972 25 05 12

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Amb l’ajuda de velles imatges, us transportarem a un 
passat no gaire llunyà per tal de donar-vos a conèixer la 
rehabilitació i les adequacions que s’han fet a la fàbrica, 
des de l’any 1996, per tal de convertir-la en el museu 
d’avui en dia. Qui s’apunta?

Castelló d’Empúries Alt Empordà

Visita guiada temàtica: La Farinera, 
un patrimoni recuperat
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Inici Municipis

LLOC: Castelló d’Empúries
DIA I HORA: 28 a les 11 h
PUNT DE TROBADA: Ecomuseu –Farinera de Castelló 
d’Empúries
ADREÇA: c. Sant Francesc , 5-7
ORGANITZA: Oficina municipal de turisme de Castelló 
d’Empúries
TELÈFON: 972 15 62 33

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada pel casc antic de Castelló d’Empúries que 
permetrà descobrir el passat jueu de la vila a través de les 
seves restes i dels seus símbols.

Castelló d’Empúries Alt Empordà

Visita guiada: simbologia jueva a Castelló 
d’Empúries
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Inici Municipis

LLOC: capella de Santa Clara
DIA I HORA: 28 a les 19 h
PUNT DE TROBADA: al mateix lloc
ADREÇA: pl. de les Monges, s/n
ORGANITZA: Museu d’Història Medieval de 
la Cúria- Presó, s. XIV
TELÈFON: 972 25 08 59

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni 
i de la XIV Jornada Europea de la Cultura Jueva, 
dedicada enguany al Patrimoni jueu i natura organitzem 
aquesta conferència que versarà sobre el valor històric, 
arqueològic i cultural del patrimoni jueu medieval de 
Castelló d’Empúries en el context de l’herència cultural 
jueva a Catalunya.
Conferència a càrrec del Dr. Jordi Casanovas Miró, 
hebraista especialista en epigrafia medieval jueva i 
conservador del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Castelló d’Empúries Alt Empordà

Conferència “Valor i abast del patrimoni 
jueu. El cas de Castelló d’Empúries” 
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Inici Municipis

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Castelló d’Empúries Alt Empordà

Itinerari literari teatralitzat: Entre els 
estanys i el fossar, una passejada literària 
pels aiguamolls de l’Empordà

LLOC: Castelló d’Empúries
DIA I HORA: 29, a les 11:30 h
PUNT DE TROBADA: Ecomuseu - Farinera
ADREÇA: c. Sant Francesc , 5-7
ORGANITZA: Arxiu municipal de Castelló d’Empúries 
- Biblioteca municipal de Castelló d’Empúries
TELÈFON: 972 25 04 26 (Arxiu) / 
972 25 06 11 (Biblioteca)

Ruta literària teatralitzada a càrrec de l’actriu Cristina 
Cervià i de l’actriu i cantant Elena Martinell. Durant prop 
de dues hores es passejarà per l’entorn natural de Castelló 
d’Empúries tot descobrint els espais on hi havia hagut 
l’antic estany de Castelló, el fossar dels jueus, el rec del 
Molí, etc.
El punt de sortida serà el pati de l’Ecomuseu - Farinera. 
Places limitades, cal fer reserva prèvia al telèfon 
972 15 62 33 a partir del dia 9 de setembre.
 

Places limitades. Cal reserva prèvia
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Inici Municipis

LLOC: Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dies 27 i 28, de 9 a 14 i de 16 a 
18 h; dia 29, de 10:30 a 13:30 h
PUNT DE TROBADA: al museu
ADREÇA: pl. Jaume I, s/n
ORGANITZA: Ajuntament de Castelló d’Empúries 
TELÈFON: 972 25 08 59

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El singular edifici de la cúria i la presó medievals, un 
complex jurídico-penal símbol del poder jurisdiccional 
dels comtes d’Empúries, acull el museu d’història de 
l’antiga capital comtal, en el qual el visitant podrà 
descobrir una interessant proposta cultural a través dels 
grafits originals conservats a les cel·les de la presó, el 
patrimoni del call jueu medieval castelloní i la projecció 
de l’audiovisual Entre la corona i l’espasa. La nissaga 
dels comtes d’Empúries. Tot plegat una atractiva oferta 
cultural sobre la història del comtat d’Empúries i de la 
vila de Castelló d’Empúries.

Castelló d’Empúries Alt Empordà

Jornada de portes obertes al Museu 
d’Història Medieval de la Cúria-Presó
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Inici Municipis

LLOC: Casa Museu Prat de la Riba
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dies 27 i 28, de 10 a 13:30 i de 
15 a 17:30 h; dia 29, de 10 a 15 h
PUNT DE TROBADA: al monument
ADREÇA: pl. Prat de la Riba, 7 
ORGANITZA: Museu d’Història de Catalunya 
TELÈFON: 93 866 63 62

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La Casa Museu Prat de la Riba vol recordar la figura 
d’aquest polític, peça cabdal de la política del principi del 
segle XX. Aquesta casa, on va néixer i va morir, preserva 
l’ambient i el mobiliari de l’època i ens permet endinsar-
nos en els espais familiars i de treball de Prat de la Riba.
Un muntatge audiovisual ens acompanya a llarg de la 
visita per resseguir-ne la trajectòria professional.

Castellterçol Vallès Oriental

Jornades de portes obertes a la Casa Museu 
Prat de la Riba



Inici Municipis

LLOC: castell de la vila
DIA I HORA: 28 i 29, a les 11:20 h
PUNT DE TROBADA: davant del castell, edifici d’accés
ADREÇA: c. Quintana del castell s/n 
ORGANITZA: Ajuntament del Catllar 
TELÈFON: 977 65 31 01 / 977 65 30 07

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Si bé els orígens del castell es remunten al segle XI, 
les restes conservades daten dels segles XIII- XVI. 
Entre d’altres es conserven les dues torres i el perímetre 
emmurallat, a més del fossat de defensa excavat a la roca. 
Es conserva també el magnífic pou de glaç, amb una 
alçada actual d’11 m i 8,5 m de diàmetre, l’interior del 
qual és visitable.

Catllar, El Tarragonès 

Visita al castell de la vila i al pou de glaç 
(Centre d’Interpretació dels Castells del Baix 
Gaià)
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Inici Municipis

LLOC: església parroquial de Sant Joan Baptista
DIA I HORA: 28 i 29, a les 13 h
PUNT DE TROBADA: davant l’església parroquial de 
Sant Joan Baptista
ADREÇA: c. de França s/n 
ORGANITZA: Ajuntament del Catllar
TELÈFON: 977 65 31 01 / 977 65 30 07

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

L’església parroquial de Sant Joan Baptista és un 
magnífic edifici setcentista construït entre els anys 1776 
i 1790, sens dubte un dels millors edificis religiosos del 
segle XVIII del Camp de Tarragona.
Obra dels arquitectes Joan Antoni Rovira i Josep Prat i 
Delorta, el director de l’obra i l’autor material d’alguns 
dels seus elements escultòrics fou Josep Carafí. Cal 
destacar-ne la façana i el campanar, de 45 m d’alçada, 
ambdós de pedra picada.

Catllar, El Tarragonès 

Visita a l’església parroquial i pujada al 
campanar
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Inici Municipis

LLOC: Fàbrica Pagans, Carrer la Fàbrica
DIA I HORA: 28 i 29, a les 19 h
PUNT DE TROBADA: Centre Cívic La Fàbrica
ADREÇA: c. de la fàbrica 
ORGANITZA: Ajuntament de Celrà 
TELÈFON: 972 49 20 01

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita teatralitzada de la Fàbrica Pagans. Coneixerem 
com funcionava el que tothom coneixia popularment com 
“la Fàbrica”. També baixarem als soterranis, espai tancat 
al públic i desconegut per la població. Existeix una sèrie 
de subterranis que comunicaven els diversos edificis del 
conjunt, tot i que avui en dia alguns dels passos resten 
tancats per murs d’obra.

Celrà Gironès 

Visita teatralitzada de l’edifici modernista de 
La Fàbrica Pagans



Inici Municipis

LLOC: església de Santa Coloma de Centelles
DIA I HORA: 29, a les 16, 17, 18 i 19 h
PUNT DE TROBADA: davant de l’església
ADREÇA: pl. Mossèn Xandri 
ORGANITZA: església parroquial de Santa Coloma de 
Centelles 
TELÈFON: 93 881 02 63

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada a l’església i al campanar de Santa Coloma 
de Centelles per conèixer-ne la història, l’arquitectura 
i el patrimoni artístic. L’edifici actual de l’església es 
va construir entre el 1704 i el 1711, en plena Guerra de 
Successió.
La visita es complementa amb la possibilitat de fer una 
visita guiada al campanar, construït a finals del segle 
XVII i un dels elements més antics del conjunt, des d’on 
es pot gaudir d’una vista poc coneguda de Centelles, i 
conèixer o recordar el temps en què el so de les campanes 
marcava el dia a dia.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 881 02 63.

Centelles Osona 

Visita guiada a l’església de Santa Coloma 
de Centelles i al campanar

1 de 2  activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: Mas Cerdà
DIA I HORA: 29, a les 10:30 i 12 h
PUNT DE TROBADA: Mas Cerdà
ADREÇA: Mas Cerdà 
ORGANITZA: Ajuntament de Centelles 
TELÈFON: 93 881 03 75

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada al Mas Cerdà que adquireix la seva 
fisonomia actual al segle XVIII com a gran complex 
agrícola amb la casa principal presidint el veïnat tancat 
amb el barri que acull l’era, magatzems, masoveries, 
etc. El 23 de desembre de 1815 hi va néixer l’enginyer, 
urbanista i polític Ildefons Cerdà i Sunyer i es podrà 
visitar l’exposició sobre la seva figura i obra en l’espai 
recentment habilitat.
L’activitat es complementa amb la projecció de 
l’audiovisual de la visita teatralitzada al mas realitzada 
l’any 2010 amb motiu dels 150 anys del projecte de 
l’Eixample.
Cal fer inscripció prèvia.

Centelles Osona 

Visites guiades al Mas Cerdà
2 de 2 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: Colònia Sant Corneli - Cercs
DIA I HORA: 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Museu de les Mines de Cercs
ADREÇA: pl. Sant Romà, s/n  
ORGANITZA: Museu de les Mines de Cercs 
TELÈFON: 93 824 81 87

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Una ruta per donar a conèixer els elements que van 
donar vida a una de les colònies mineres més importants 
de Catalunya, tot descobrint un model industrial, 
empresarial i social. 
La colònia minera Sant Corneli fou fundada a finals del 
s. XIX per allotjar la població que treballava a les mines 
seguint els models de colònies industrials; en destaca el 
valor històric, arquitectònic i urbanístic emmarcat dins 
d’un intens procés d’urbanització del territori.

Cercs Berguedà

Itinerari per la Colònia Sant Corneli



Inici Municipis

LLOC: ermita de Santa Maria de les Feixes i església de 
Sant Iscle i Santa Victòria (Parc Natural de Collserola)
DIA I HORA: 29, de 10 a 14 h. Visites guiades a les 11 i a 
les 12:30 h
PUNT DE TROBADA: ermita de Santa Maria de les 
Feixes i església de Sant Iscle i Santa Victòria 
ADREÇA: camí de Can Catà (Parc Natural de la Serra de 
Collserola)  
ORGANITZA: Museu d’Història de Cerdanyola - 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
TELÈFON: 93 692 33 22 / 93 580 45 00

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, 
s’obriran al públic l’ermita de Santa Maria de les Feixes 
i l’església romànica de Sant Iscle i Santa Victòria, que 
es troben a la vall de les Feixes, un dels espais naturals 
i històrics més emblemàtics de Cerdanyola. L’ermita 
està documentada des del s. XIV, va ser reformada en 
època barroca i recentment ha estat restaurada. L’església 
està documentada des del s. X. El temple actual va ser 
construït al s. XII i reformat al s. XVI; s’hi poden veure 
les restes arqueològiques de tombes antropomorfes a 
l’antiga sagristia i una petita exposició sobre la història 
de la parròquia.

Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental

Els temples de la vall de les Feixes. Jornada 
de portes obertes

1 de 4 Activitats



Inici Municipis

LLOC: Can Coll CEA, Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola
DIA I HORA: 29, de 10:30 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Can Coll CEA
ADREÇA: ctra. de Cerdanyola a Horta (BV1415), km 2 
ORGANITZA: Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola
TELÈFON: 93 692 03 96

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La masia de Can Coll és una masia senyorial que ocupa 
el turó de Can Coll des d’abans del 1495. Acull, hores 
d’ara, el centre d’educació ambiental de Can Coll i s’obre 
al llarg del curs escolar als infants i estudiants de tota 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els diumenges es 
converteix en centre d’informació del Parc.
Restaurada i ambientada segons els usos de 
començament del segle XX, es pot visitar la masia rural 
que ocupa la planta baixa i la zona noble de la primera 
planta i també passejar pels entorns immediats tot veient 
els horts, les feixes de conreu i la granja.

Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental

Can Coll, una masia amb més de 500 anys 
d’història

2 de 4 Activitats



Inici Municipis

LLOC: Cerdanyola- Ripollet
DIA I HORA: 28, de 17 a 19 h 
PUNT DE TROBADA: Biblioteca Ca n’Altimira – 
Cerdanyola
ADREÇA: av. Primavera, 2 
ORGANITZA: Patronat Municipal de Cultura de 
Ripollet (CIP Molí d’en Rata) i Servei de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Cerdanyola (Museu de Ca n’Olivé)
TELÈFON: 93 594 60 57

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Itinerari guiat pel riu Ripoll al seu pas entre Cerdanyola 
i Ripollet, com a font de vida i de tragèdia. S’arribarà al 
museu de Ripollet on es podrà visitar el Molí d’en Rata, 
antic molí hidràulic, i l’exposició 50 anys de Riuades.

Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental

El Ripoll. Un riu entre dos pobles
3 de 4 Activitats



Inici Municipis

LLOC: museu i poblat ibèric de Ca n’Oliver
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dia 27, de 17 a 20 h; dia 28, 
d’11 a 14:30 i de 16:30 a 20 h; dia 29, de 10:30 a 14:30 h 
PUNT DE TROBADA: entrada del Museu
ADREÇA: c. de València, 19  
ORGANITZA: Museu d’Història de Cerdanyola - 
Ajuntament de Cerdanyola
TELÈFON: 93 692 33 22 / 93 580 45 00

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Jornada de portes obertes al museu i poblat ibèric de 
Ca n’Oliver que inclou la visita a l’exposició permanent 
dedicada a la cultura ibèrica de la tribu dels laietans, en 
la que es poden veure, distribuïts en set àmbits temàtics, 
més de 500 objectes procedents de les excavacions de 
diferents jaciments de Cerdanyola i diversos audiovisuals 
i interactius sobre la vida quotidiana dels ibers; les 
restes arqueològiques del poblat i tres edificis ibèrics 
reconstruïts. El museu acull l’exposició temporal “La 
medicina a l’època romana”, a la qual es farà una visita 
guiada el dissabte 28 a les 12 h.

Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental

Laietània, terra d’ibers
4 de 4 Activitats



Inici Municipis

LLOC: castell de Cervelló
DIA I HORA: 29, de 10:30 a 13 h aprox. 
PUNT DE TROBADA: rbla. J. Tarradellas
ADREÇA: rbla. J. Tarradellas 
ORGANITZA: Grup de Recerca de Cervelló amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Cervelló
TELÈFON: 667 565 911

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Fa dos anys l’ajuntament va poder acabar la restauració 
del castell de Cervelló (s. IX). Ara se n’ha de fer difusió 
per tal que es conegui la seva història que va acabar 
al 1714 quan el van destruir. En el seu recinte es pot 
comprendre millor el que va ser el castell en les seves 
diferents etapes dins la Baronia dels Cervelló. El grup 
de recerca junt amb l’ajuntament proposem aquesta 
visita guiada començant pel Castell i acabant pel temple 
romànic de Santa Maria (s. IX), antigament la parròquia 
de Sant Esteve. Al final hi haurà una copa de cava i coca.

Cervelló Baix Llobregat

Castell de Cervelló, visita guiada



Inici Municipis

LLOC: església de Sant Pere el Gros
DIA I HORA: 29, a les 12 h 
PUNT DE TROBADA: església de Sant Pere el Gros
ADREÇA: ctra. LV214, Km (a 7 km de Cervera, direcció 
Granyena de Segarra) 
ORGANITZA: Museu Comarcal de Cervera
TELÈFON: 973 53 39 17

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

En ocasió de les Jornades Europees del Patrimoni, des 
del Museu Comarcal de Cervera presentem una visita 
teatralitzada a l’església de Sant Pere el Gros, la qual 
pretén donar a conèixer de forma lúdica les intervencions 
arqueològiques que s’hi van dur a terme i van posar al 
descobert les estances de l’antic priorat de Sant Pere el 
Gros, un conjunt monàstic que data del segle XII.

Cervera Segarra

Visita teatralitzada a l’antic priorat 
de Sant Pere el Gros



Inici Municipis

LLOC: monestir de Santa Maria de Cervià
DIA I HORA: 28 i 29, d’11 a 12 i de 16 a 17 h 
PUNT DE TROBADA: esplanada davant del monestir
ADREÇA: c. del Priorat, 29 
ORGANITZA: Amics de Cervià Antic
TELÈFON: 653 040 803 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Simultàniament, el dies 28 i 29, a les 11 h i a les 16 
h, es realitzaran dues visites guiades amb una durada 
aproximada de 45 minuts on s’explicaran els elements 
històrics, artístics i arquitectònics més interessants del 
conjunt monàstic molt desconegut i que enguany celebra 
el 960è aniversari de la seva fundació per part dels senyors 
del castell de Cervià, l’any 1053. Per a més informació 
podeu visitar el nostre web www.cerviaantic.cat

Cervià de Ter Gironès

Visites guiades al monestir de 
Santa Maria de Cervià (s. XI)

http://www.cerviaantic.cat


Inici Municipis

LLOC: Casinet - forns de calç 
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dia 27, de 18 a 21 h, dies 28 i 
29, d’11 a 14  i de 18 a 21 h
PUNT DE TROBADA: Casinet - forns de calç 
ADREÇA: Collbató 
ORGANITZA: Ajuntament de Collbató, Amics del Dall 
i Centre de Recerca d’Olesa 
TELÈFON: 93 777 90 76  

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La pedra seca fa referència a la manera en què s’utilitzava 
la pedra en la construcció d’estructures en la que no 
s’utilitzava cap pasta o ciment per unir-les, sinó que la 
disposició de les pedres de diferents mides, amb el màxim 
de contacte, era suficient per mantenir-les unides. El 
municipi de Collbató té una gran riquesa de marges de 
pedra seca i barraques que podrem conèixer a través d’una 
exposició i la visita a diferents espais i construccions que 
hi ha al municipi.  
Durant el desenvolupament de la jornada es coneixeran 
els guanyadors dels premis del concurs de fotografia sobre 
el patrimoni del municipi i el seu entorn. Inauguració: 
Divendres dia 27 a les 19 h al Casinet. Horari de 
l’exposició: de dilluns a divendres de 18 a 21 h i dissabtes 
i diumenges d’11 a 14  i de 18 a 21 h.

Collbató Baix Llobregat 

Un patrimoni per conèixer: la pedra seca 



Inici Municipis

LLOC: vil·la romana de Centcelles
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, de 10 a 13:30  i de 16 a 20 h; 
dia 29, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: vil·la romana de Centcelles
ADREÇA: Afores, s/n  
ORGANITZA: Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona
TELÈFON: 977 25 15 15 / 977 52 33 74

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita a la vil·la romana de Centcelles −declarada 
Patrimoni Mundial per la UNESCO− que constitueix 
una obra mestra de l’art paleocristià. En una de les seves 
estances, conservada en la seva totalitat, el visitant podrà 
contemplar el mosaic de cúpula de temàtica cristiana més 
antic del món romà.

Constantí Tarragonès

Jornada de portes obertes a la vil·la romana 
de Centcelles



Inici Municipis

LLOC: Nucli antic de Corçà 
DIA I HORA: 28, a les 17 h
PUNT DE TROBADA: pl. del Firal
ADREÇA: pl. del Firal  
ORGANITZA: Ajuntament de Corçà
TELÈFON: 972 63 00 72

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada pel nucli antic de Corçà per conèixer part 
de la seva història. Recorregut que comença a la plaça del 
Firal i continua pels carrers resseguint part de les antigues 
muralles i restes de les torres de defensa, així com alguns 
dels carrers que han format part important de la història 
local del segle passat.

Corçà Baix Empordà

Visita guiada pel nucli antic



Inici Municipis

LLOC: centre del poble i església
DIA I HORA: 28, a les 17 h
PUNT DE TROBADA: aparcament de l’entrada del poble
ADREÇA: Le Village  
ORGANITZA: País d’Art i d’Història Les Valls 
Catalanes del Tec i del Ter
TELÈFON: +33 4 68 83 99 49

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Durant aquesta visita, de durada d’entre una hora i mitja 
i dues hores, descobrireu a l’Alt Vallespir el poble de 
Costoja (Coustouges), construït al voltant d’una notable 
església romànica dedicada a Santa Maria.

Costoja (Coustouges) Catalunya Nord

Visita guiada a Costoja



Inici Municipis

LLOC: centre del poble i església
DIA I HORA: 28, a les 17 h
PUNT DE TROBADA: pl. de la Torre
ADREÇA: pl. de la Torre  
ORGANITZA: Ajuntament de Cruïlles - Monells - Sant 
Sadurní de l’Heura
TELÈFON: 972 64 05 73

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La visita es centrarà en un dels elements més 
característics del poble, la seva torre medieval, l’únic 
element que encara es conserva de l’antic castell dels 
senyors de Cruïlles.
Visitarem l’interior de la torre, construïda als segles 
XI- XII i des de la torre, contemplarem i explicarem, la 
restauració del campanar de l’església de Santa Eulàlia.

Cruïlles - Monells - 
Sant Sadurní de l’Heura

Baix Empordà

Visita a la Torre de Cruïlles i la restauració 
del campanar de l’Església de Santa Eulàlia

1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Monells
DIA I HORA: 29, a les 10 h
PUNT DE TROBADA: pl. de la Creu de Monells
ADREÇA: pl. de la Creu  
ORGANITZA: Ajuntament de Cruïlles - Monells - Sant 
Sadurní de l’Heura
TELÈFON: 972 64 05 73

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Passejarem pel nucli medieval de Monells visitant el 
barri de la riera on es situa la creu de terme i l’església 
de Sant Genís, aquest barri es troba fora del recinte 
emmurallat. Creuarem el Riu sec i entrarem al nucli 
antic, un recinte emmurallat que conserva molts vestigis 
medievals. A través dels seus carrerons, sota els arcs, 
ens transportarem a un altre temps. La plaça Jaume I 
és porticada i antigament acollia un mercat que al segle 
XIV és trasllada a la Bisbal. A la plaça s’hi conserva la 
rèplica de la mitgera que el rei Jaume I va decretar que 
servís de base per mesurar els grans.

Cruïlles - Monells - 
Sant Sadurní de l’Heura

Baix Empordà

Visita al casc antic de Monells
2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: municipis de Cubelles i Cunit 
DIA I HORA: 29, de 9:30 a 14 h
PUNT DE TROBADA: pl. del mercat
ADREÇA: pl. del mercat s/n   
ORGANITZA: Ajuntament de Cubelles i Cunit, Penedès 
Marítim, Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell i 
Grup d’estudis Cunitencs Dalmacio de Conito. 
TELÈFON: 93 895 25 00

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Ruta a peu per diversos elements patrimonials catalogats 
dels municipis de Cubelles i Cunit, amb les explicacions 
històriques i arquitectòniques de membres dels grups 
d’estudis d’ambdós municipis. Per part de Cubelles, en 
Xavier Martínez del Grup d’Estudis Cubellencs “Amics 
del Castell”; i per part de Cunit en Jaume Casañas del 
Grup d’Estudis Cunitencs “Dalmacio de Conito”. La 
sortida serà a Cubelles i el punt d’arribada serà a Cunit, a 
la Plaça de Catalunya.
La tornada a Cubelles es podrà fer amb transport públic, 
particular o a peu. Dificultat baixa. 

Cubelles Garraf

Ruta guiada: elements patrimonials de 
Cubelles i Cunit



Inici Municipis

LLOC: Cunit i Cubelles
DIA I HORA: 29, de 9:30 a 14 h
PUNT DE TROBADA: pl. del mercat de Cubelles
ADREÇA: pl. del mercat s/n   
ORGANITZA: Ajuntaments de Cunit i Cubelles, Penedès 
Marítim, Grup d’Estudis Cunitencs Delmacio de Conito i 
Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell
TELÈFON: 977 67 47 77

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Ruta a peu per diversos elements patrimonials catalogats 
dels municipis de Cunit i Cubelles, amb les explicacions 
històriques i arquitectòniques de membres dels grups 
d’estudis d’ambdós municipis.
Començarem a l’església de Santa Maria de Cubelles, 
passarem pel castell entre molts altres per acabar l’itinerari 
a l’església de Sant Cristòfol de Cunit. Les explicacions 
aniran a càrrec d’en Jaume Casañas del Grup d’Estudis 
Cunitencs Delmacio de Conito per part de Cunit, i d’en 
Xavier Martínez del Grup d’Estudis Cubellencs Amics del 
Castell per part de Cubelles. La ruta s’inicia a Cubelles i 
el punt d’arribada serà a Cunit, a la Plaça de Catalunya. La 
tornada cap a Cubelles es podrà fer amb transport públic, 
particular o a peu. Dificultat baixa.

Cunit Baix Penedès

Ruta guiada: elements patrimonials de 
Cubelles i Cunit

1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: l’Avenç de Sant Antoni
DIA I HORA: 28 a les 11h
PUNT DE TROBADA: Casal Municipal
ADREÇA: pl. Catalunya, s/n 
ORGANITZA: Ajuntament de Cunit (Àrea de Patrimoni)
TELÈFON: 977 67 40 80

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Itinerari molt variat i atractiu, que ens porta a la Serra de 
Sant Antoni i el Turó de l’Avenc. L’avenc de Sant Antoni, 
una petita cova, de geomorfologia de sòl calcari d’uns 
40 metres de longitud repartits en dues galeries en la 
que es poden observar restes d’estalactites, estalagmites 
i alguna columna calcària. Veiem la claror que ve de la 
que era l’obertura natural de la cavitat i que fou utilitzada 
per menesters dels propis ancestres de la zona. Així ho 
constaten els vestigis de l’home prehistòric trobats a la 
cova de l’Avenc.

Cunit Baix Penedès

Ruta patrimonial l’Avenç
2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: jaciment iber Fondo del Roig
DIA I HORA: 27, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: casal municipal
ADREÇA: pl. Catalunya, s/n 
ORGANITZA: Ajuntament de Cunit (Àrea de Patrimoni)
TELÈFON: 977 67 40 80

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Itinerari molt curt i planell que ens porta a aquest 
jaciment. Es travessa per una massa forestal ben 
conservada i per la zona més agrícola de Cunit. El poblat 
ibèric, descobert durant les obres de construcció de 
l’autopista C-32, és un establiment rural actiu entre els 
segles IV-III a. C. Es tracta d’una granja rural.
La seva vàlua recau en el fet de tractar-se d’un dels pocs 
exemples per entendre la societat rural ibèrica a la costa 
cossetana. La seva singularitat està lligada a la ceràmica, 
els dos forns, que el vinculen amb la producció agrícola, 
emmagatzematge de cereals, oli, vi i probablement 
vinculada a l’explotació d’una via de transhumància 
entre la costa i l’interior. Hi ha 15 estances ocupant una 
superfície de 400 m2.

Cunit Baix Penedès

Ruta patrimonial del Poblat Iber
3 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Dosrius 
DIA I HORA: 29, de de 10 a 13 h
PUNT DE TROBADA: Ajuntament de Dosrius
ADREÇA: c. Sant Antoni, 1   
ORGANITZA: Arxiu Municipal de Dosrius - Ajuntament 
de Dosrius 
TELÈFON: 93 791 97 40

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La sortida consisteix en la visita guiada a la masia de Can 
Terrades del Molí, així com també a les restes del seu molí 
fariner.
Can Terrades fou una de les propietats més importants del 
municipi, amb vinyes, boscos i grans camps de conreu. 
Al mateix temps, cal destacar la importància històrica del 
molí fariner i la seva rellevància com a part del patrimoni 
arqueològic d’enginyeria industrial que pot desaparèixer.
Cal donar a conèixer de què vivien, de què treballaven i 
com vivien els habitants del municipi durant el segle XVII 
i XVIII.

Dosrius Maresme

Visita guiada a la masia i al molí fariner de 
can Terrades



Inici Municipis

LLOC: Cementiri mariner  
DIA I HORA: 28, a les 19 h
PUNT DE TROBADA: Cementiri mariner
ADREÇA: c. Garbí, cantonada amb c. Gregal   
ORGANITZA: Museu de l’Anxova i de la Sal
TELÈFON: 972 77 68 15

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada al cementiri mariner de l’Escala, on està 
enterrada l’escriptora Caterina Albert i Paradís, Víctor 
Català. S’explicarà la història de la seva construcció i 
les característiques arquitectòniques d’aquesta joia de 
l’arquitectura popular mediterrània declarada Bé Cultural 
d’Interès Nacional. Tot seguit, al mateix cementiri, recital 
poètic: Roses i espines, homenatge a Víctor Català i a 
Salvador Espriu, a càrrec de Baltasar Fonts.

Escala, L’ Alt Empordà

Visita guiada al cementiri mariner i 
recital poètic

1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries  
DIA I HORA: 28, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: al punt de trobada del jaciment, 
davant les muralles gregues
ADREÇA: c. J. Puig i Cadafalch, s/n    
ORGANITZA: Museu d’Arqueologia de Catalunya - 
Empúries
TELÈFON: 972 77 02 08  / 972 77 59 76

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

De la mà d’una arqueòloga del MAC-Empúries visitarem 
les diferents grans cases romanes que es poden veure 
avui al jaciment d’Empúries. Els diversos tipus d’espais 
domèstics i ambients de representació així com les 
restes de les decoracions que ornaven aquestes grans 
edificacions de les elits romanes emporitanes. Podrem 
contemplar, també, els mosaics en fase de restauració.

Escala, L’ Alt Empordà

Les domus romanes d’Empúries
2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Fassina Balanyà 
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dies dies 27 i 28,  de 10:30 a 
13:30 i de 16 a 18 h; dia 29, de 10:30 a 13:30 h
PUNT DE TROBADA: Fassina Balanyà  
ADREÇA: pl. del Mil·lenari, 1   
ORGANITZA: Fassina Balanyà
TELÈFON: 977 87 12 20

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La Fassina Balanyà és una petita fàbrica que data de 
meitats del segle XIX, la única visitable a tot Catalunya, la 
qual es dedicava a la destil·lació d’aiguardent a partir de la 
brisa del raïm.
Durant la visita es mostra el funcionament de la fàbrica 
durant els anys de la postguerra civil espanyola i 
s’expliquen els processos productius a partir de l’antiga 
maquinària restaurada. La visita s’acaba amb una 
destil·lació en directe i una degustació d’aiguardents.
La Fassina Balanyà és un dels 25 museus industrials 
del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya.

Espluga de Francolí, L’ Conca de Barberà

Visita a la Fassina Balanyà – 
Museu de l’antiga destil·leria d’aiguardent



Inici Municipis

LLOC: Museu Can Tinturé i Museu de Ceràmica 
La Rajoleta
DIA I HORA: 29, a les 11 i les 12 h
PUNT DE TROBADA: recepció del Museu Can Tinturé
ADREÇA: c. de l’Església, 36   
ORGANITZA: Museus d’Esplugues de Llobregat
TELÈFON: 93 470 02 18

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La visita guiada combinada al Museu Can Tinturé i al 
Museu de Ceràmica “La Rajoleta” ens apropa a l’evolució 
de la ceràmica arquitectònica des del segle XIV fins el 
XIX, posant l’èmfasi en el període modernista. Vine a 
descobrir el patrimoni ceràmic d’Esplugues de Llobregat 
i l’origen de la ceràmica que va revestir els grans edificis 
modernistes.
La visita combinada s’inicia al Museu Can Tinturé, per 
descobrir una col·lecció de rajoles del segle XIV al XIX, 
i continua amb l’entrada al recinte de l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis, avui Museu de Ceràmica “La Rajoleta”, 
on descobrirem els forns que van donar vida a les rajoles 
d’edificis com l’Hospital de Sant Pau o el Parc Güell i 
punt de referència del Modernisme ceràmic.

Esplugues de Llobregat Baix Llobregat

Un passeig per la història de la ceràmica 
arquitectònica 

1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: excursió des de la bateria antiaèria del Turó de 
la Rovira (Barcelona) fins a la bateria antiaèria de Sant 
Pere Màrtir (Esplugues de Llobregat)
DIA I HORA: 28, a les 9 h
PUNT DE TROBADA: Can Baró- Horta/Guinardó, 
Barcelona
ADREÇA: c. Marià Lavernià, s/n   
ORGANITZA: Museu d’Esplugues de Llobregat i Museu 
d’Història de Barcelona
TELÈFON: 93 470 02 18 (de dilluns a diumenge: de 10 
a 14 h; dimecres i dissabtes de 16:30 a 20 h)

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Amb aquesta excursió volem donar a conèixer dos dels 
punts de defensa antiaèria de Barcelona durant la Guerra 
Civil, situats a la rereguarda de la Serra de Collserola. En 
els dos turons s’hi van construir dues bateries antiaèries, 
fono localitzadors i reflectors.
Farem el següent recorregut: bateria antiaèria del Turó 
de la Rovira, visita a l’espai museïtzat. Després anirem 
al Turó de la Rovira - Passeig de les Aigües. Pararem al 
Passeig de les Aigües- Sant Pere Màrtir on descansarem 
i esmorzarem. Posteriorment anirem a la bateria antiaèria 
de Sant Pere Màrtir i visitarem l’espai museïtzat.
Acabarem a la plaça Mireia per anar fins al centre 
d’Esplugues.
Durada aproximada de la ruta: 4 hores; cal que cadascú 
porti l’esmorzar i el beure necessari per a fer la excursió.

Esplugues de Llobregat Baix Llobregat

La defensa de Barcelona: les bateries de Sant 
Pere Màrtir i del Turó de la Rovira 

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: l’Estany
DIA I HORA: 28, a les 16:30 h
PUNT DE TROBADA: pl. del Monestir
ADREÇA: pl. del Monestir   
ORGANITZA: Consorci del Moianès - Ajuntament de 
l’Estany
TELÈFON: 93 830 14 18

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Farem un passeig per l’entorn del Monestir, que va tenir la 
seva època d’esplendor durant els s. XIII i XIV en què va 
tenir un pes molt  important en la vida religiosa del bisbat 
de Vic. Després visitarem la Mina.
L’any 1554, Carles de Cardona, el darrer abat del 
monestir, per acabar amb els mosquits i el paludisme, i 
crear nous espais de conreu de bona terra propers al poble, 
va encarregar al mestre de cases Joan Burdó, de Torelló, 
la construcció d’una sèquia que aboqués les aigües de 
l’estany a la riera de l’Estany per fer anar el molí. L’obra 
va ser millorada l’any 1735. Seguirem el recorregut de la 
Mina i en visitarem alguns trams interiors que han estat 
restaurats.

Estany, L’ Bages (Moianès)

Visita per l’Estany: la Mina i l’entorn 
del monestir 



Inici Municipis

LLOC: Castell de Falset
DIA I HORA: 28, d’11 a 14 i de 17 a 20 h (jornada de 
portes obertes);  a les 12 i 18 h (visita comentada); a les 
12:30 h (taller)
PUNT DE TROBADA: Castell de Falset
ADREÇA: c. Bonaventura Pascó, s/n  
ORGANITZA: Fundació Castell del Vi - 
Ajuntament de Falset
TELÈFON: 977 83 04 34

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

A l’antic Castell dels Comtes de Prades de Falset, bastit 
al segle XII després de la reconquesta cristiana de la 
Catalunya Nova i sobre un turó estratègic que domina la 
vila de Falset, hi ha el Castell de Vi.
Durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes en què 
podreu visitar l’espai expositiu Castell del vi. Les visites 
comentades al conjunt històric del Castell dels Comtes de 
Prades a Falset les farem a les 12 i a les 18 h.
A les 12:30 h, a la plaça d’armes del castell farem el taller 
familiar Els colors del Vi, un taller de manipulació on es 
pot experimentar pintant amb taps de suro, ampolles i 
altres estris relacionats amb les feines de la vinya i el vi.

Falset Priorat

Jornada de portes obertes amb taller familiar 
i visita comentada al Castell de Falset



Inici Municipis

LLOC: espai històric del final de la Batalla de l’Ebre 
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, de 10 a 13 i de 16 a 19 h; 
dia 29, de 10 a 13 h
PUNT DE TROBADA: sala d’exposicions, associació 
Lo Riu
ADREÇA: c. Solà, 31 (antic consultori mèdic)
ORGANITZA: Lo Riu, Associació per l’Estudi del 
Patrimoni Arqueològic i Històric de les Terres de l’Ebre
TELÈFON: 646 925 114 / 977 41 34 23

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Per tal de donar a conèixer aquest espai històric de la 
Batalla de l’Ebre, es faran visites guiades on, l’estiu 
del 1938, l’exèrcit republicà va construir un sistema 
de fortificacions de ciment, amb nius de metralladora, 
trinxeres i un gran número de refugis subterranis, en una 
petita àrea summament estratègica per aconseguir el 
control dels passos del riu per Riba-Roja, Flix i Ascó.
En aquest espai el 2011 es va començar una campanya 
d’excavacions arqueològiques, on es van trobar les restes 
d’un soldat republicà “Charly”, mort els darrers dies de la 
Batalla de l’Ebre.

Fatarella, La Terra Alta

Visites guiades a l’espai històric del final 
de la Batalla de l’Ebre de la Serra de 
La Fatarella

1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: església de Sant Andreu 
DIA I HORA: 29, a les 19 h
PUNT DE TROBADA: església de Sant Andreu
ADREÇA: pl. de l’Església, 1
ORGANITZA: Ajuntament de la Fatarella
TELÈFON: 977 41 36 09

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Concert a càrrec dels professors de l’Escola Municipal 
de Música de la Fatarella a l’interior de l’església de Sant 
Andreu, principal centre de culte de la Fatarella, d’estil 
renaixentista amb elements del gòtic tardà, que data del 
1769.

Fatarella, La Terra Alta

Concert de l’Escola Municipal de 
Música de la Fatarella

2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: itinerari pel municipi  
DIA I HORA: 29, a les 17 h
PUNT DE TROBADA: pl. Major
ADREÇA: pl. Major
ORGANITZA: Ajuntament de la Fatarella
TELÈFON: 977 41 36 09

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Passejada pels carrers estrets i sinuosos de la Fatarella, 
recorrent els perxes, trams de carrer coberts mitjançant 
embigats amb arcades de pedra que es varen formar 
en créixer les cases damunt dels carrers. L’itinerari ens 
portarà, entre d’altre punts, a la capella de la Mare de Déu 
de la Misericòrdia, l’església de Sant Andreu i Cal Sant, 
seu del comanador de l’orde del Temple.
Pel recorregut trobarem perxes, dovelles esculpides amb 
diferents símbols i inscripcions, antigues cases pairals, 
creus de terme i pedres misterioses, algunes de templeres i 
d’altres d’origen desconegut.
Cal fer reserva prèvia a l’Ajuntament, al telèfon 
977 41 36 09.

Fatarella, La Terra Alta

Ruta dels perxes
3 de 3 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: refugi antiaeri 
DIA I HORA: 28, de 12 a 13:45 h
PUNT DE TROBADA: refugi antiaeri
ADREÇA: c. de Sant Josep pel refugi
ORGANITZA: Associació La Cana
TELÈFON: 655 218 460

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Jornada de portes obertes a un dels 10 refugis antiaeris 
(museïtzat) de la Guerra Civil que hi ha a la població. Uns 
dels més importants elements del patrimoni històric de la 
vila de Flix.

Flix Ribera d’Ebre

Jornada de portes obertes al refugi antiaeri
1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Castell Nou, nucli antic i façanes fluvials 
DIA I HORA: 29, a les 10 h
PUNT DE TROBADA: Castell Nou
ADREÇA: Castell Nou
ORGANITZA: Associació La Cana
TELÈFON: 655 218 460

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada al Castell Nou que és una fortificació 
carlista, al nucli antic de la vila que inclou l’església, al 
refugi antiaeri de la Guerra Civil, a les façanes fluvials 
amb una resclosa de l’antic canal de navegació del segle 
XIX i a les restes del sistema defensiu del riu de baix, 
medievals i del segle XVII. La façana del riu de baix es 
fa en el marc d’una agradable passejada pel passeig a la 
vora del riu on hi ha l’antiga barca de pas, una de les dos 
úniques que queden a l’Ebre.

Flix Ribera d’Ebre

Visita guiada al Castell de Flix
2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Castell Nou
DIA I HORA: 28, de 10 a 11:45 h
PUNT DE TROBADA: Castell Nou
ADREÇA: Castell Nou pel Castell 
ORGANITZA: Associació La Cana
TELÈFON: 655 218 460

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Jornada de portes obertes a un dels elements més 
importants del patrimoni històric de la vila de Flix. Es 
podrà visitar el Castell Nou, una fortificació militar de la 
tercera guerra carlista. 

Flix Ribera d’Ebre

Jornada de portes obertes al Castell Nou
3 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Castell de la Floresta 
DIA I HORA: 27, 28 i 29, d’11 a 13 h
PUNT DE TROBADA: Castell de la Floresta
ADREÇA: c. Església 1-7 
ORGANITZA: Ajuntament de la Floresta
TELÈFON: 973 14 10 94 / 659 294 542

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada al castell, monument declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional, on expliquem els esdeveniments 
històrics i artístics que s’han succeït des del moment de 
la conquesta del llavors anomenat terme de Castellots pel 
comte Ramon Berenguer IV, l’any 1149 fins als nostres 
dies, i de les diferents famílies nobiliàries, Cardona, 
Pallars i Medinaceli, que han deixat la seva empremta 
en aquest indret d’esbarjo on fruïen de la caça, gràcies al 
tancat que rodejant-lo, encabia animals salvatges i una 
abundosa floresta. Manté en el seu interior els magnífics 
sostres teginats i rics finestrals.

Floresta, La Les Garrigues

Visita guiada al castell de la Floresta



Inici Municipis

LLOC: municipi de Folgueroles i rodalies 
DIA I HORA: 28, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: Casa Museu Verdaguer
ADREÇA: c. Major,7 
ORGANITZA: Fundació Jacint Verdaguer
TELÈFON: 93 812 21 57

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La ruta consisteix en fer un recorregut que inclou la visita 
a la Casa Museu Verdaguer i segueix per diversos llocs 
del municipi vinculats amb la vida i l’obra de l’autor: 
les cases familiars, l’església i diversos indrets d’una 
gran bellesa paisatgística amb intervencions artístiques 
d’autors contemporanis que van del modernisme al “land 
art”. L’itinerari s’acaba a l’ermita de la Damunt amb el 
jardí Brins d’espígol. La guia que acompanyarà el grup, 
explicarà i contextualitzarà cada lloc de la visita i recitarà 
textos de Verdaguer.
Ruta literària: http://dom.cat/7l8  
Mapa literari: http://dom.cat/7l7

Folgueroles Osona

Ruta literària de Verdaguer a Folgueroles

http://dom.cat/718
http://dom.cat/717


Inici Municipis

LLOC: nucli antic de Forès 
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dia 27, a les 19 h;  dia 28, a les 
12, 17  i 19 h; dia 29, a les 13 h
PUNT DE TROBADA: pl. del mirador
ADREÇA: pl. del mirador, s/n 
ORGANITZA: Ajuntament de Forès 
TELÈFON: 977 89 27 62 / 651 907 586

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La visita començarà a la plaça  del mirador per tal de 
contextualitzar Forès en el si de la Conca de Barberà i 
situar-nos en els seus inicis com a poble. A continuació ens 
arribarem fins al carrer del Castell per tal de fer esment del 
que va ser i representar aquest per Forès.
Després es visitarà l’exterior i l’interior de l’església 
romànica i gòtica de Sant Miquel de Forès (S. XI i S. XII) 
i el cementiri d’origen medieval. Per últim es retornarà 
al mirador entre carrerons i racons que ens ajudaran a 
conèixer més detalls i curiositats del poble de Forès.

Forès Conca de Barberà

Visita guiada a Forès



Inici Municipis

LLOC: La Galera, La Sénia i Mas de Barberans
DIA I HORA: 28 i 29, de  10 a 14 h 
PUNT DE TROBADA: Terracota, centre d’interpretació 
de la terrissa de la Galera (baixos de l’ajuntament)
ADREÇA: c. Sant Llorenç, 36 
ORGANITZA: Ajuntaments de La  Galera, La Sénia i  
Mas de Barberans
TELÈFON: 977 71 83 39 / 977 71 30 00 / 977 73 91 46

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Galera, La; La Sénia i 
Mas de Barberans 

Montsià

El “Triangle dels Oficis” és un projecte cultural, 
pedagògic i turístic que s’organitza al voltant de la 
pervivència i coneixement dels oficis tradicionals: la 
terrissa a La Galera, la fusta i els pinzells a La Sénia i la 
pauma al Mas de Barberans. Coneixerem aquests tres 
oficis, a través d’edificis emblemàtics i representatius, 
museïtzats.
L’edifici de l’ajuntament de La Galera acull, a la planta 
baixa, el centre d’interpretació de la terrissa de La Galera, 
que conserva la seva façana pràcticament igual que al 
moment de la seva construcció (1906). Fou projectat per 
l’arquitecte provincial Ramon Salas Ricomà i construït a 
la jornal de la vila.
El centre d’interpretació del Riu, a l’edifici El Molí 
l’Abella, és un antic molí de farina i fàbrica de paper. 
L’edifici està ple de restes arqueològiques i el seu interior 
acull una exposició que explica l’entorn natural del riu 
així com l’ofici de fuster i de fer pinzells.
Acabarem la visita al Mas de Barberans on descobrirem 
l’ofici de la pauma.

Descobrir les possibilitats del “Triangle dels 
Oficis”



Inici Municipis

LLOC: Gandesa 
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dia 27, de 16 a 18:30 h; dia 28, 
de 10 a 13 i de 16 a 18:30 h; dia 29, de 10 a 13:30 h
PUNT DE TROBADA: Oficina Municipal de Turisme 
(Museu de la Batalla de l’Ebre)
ADREÇA: av. Catalunya, 5-7 
ORGANITZA: Ajuntament de Gandesa 
TELÈFON: 977 42 09 10

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Gandesa s’adhereix a les Jornades Europees de Patrimoni 
amb visites guiades a diferents llocs històrics de Gandesa. 
La visita permetrà visitar el casc antic del poble, l’església, 
la cooperativa, la presó, el museu de CEBE i diferents 
cases pairals del municipi.

Gandesa Terra Alta

Jornades Europees del Patrimoni a Gandesa, 
viu el Patrimoni



Inici Municipis

LLOC: Can Raspall 
DIA I HORA: 27, a les 20 h
PUNT DE TROBADA: Can Raspall
ADREÇA: c. Banys, 40
ORGANITZA: Ajuntament de la Garriga
TELÈFON: 93 860 50 50

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

En el marc incomparable de Can Raspall, conferència 
a càrrec dels professors Enric Tello (UB) i Joan Marull 
(UAB) per presentar els resultats d’un estudi sobre els 
canvis paisatgístics i d’ús de la Vall del Congost, a la zona 
de la Garriga, des del segle XIX. Per què s’han produït 
aquests canvis? Quins interessos hi ha al darrere? Quins 
impactes han produït? Com podem gestionar el territori 
de manera més sostenible? Quin patrimoni ens resta i com 
podem vetllar per la seva conservació i posada en valor? 

Garriga, La Vallès Oriental

La transformació històrica del paisatge a La 
Garriga i Figaró-Montmany (1850-2010): 
una vora agro- forestal convertida en un 
llindar de la Regió Metropolitana a tocar del 
Parc Natural del Montseny

1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: nucli històric
DIA I HORA: 28, a les 18 h
PUNT DE TROBADA: Centre de visitants
ADREÇA: ctra. Nova, 46
ORGANITZA: Ajuntament de la Garriga i Associació 
La Garriga Secreta
TELÈFON: 93 860 50 50

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada al nou itinerari La Garriga Secreta, que 
permet descobrir històries, patrimonis i tota mena de 
secrets rurals amagats al nucli urbà del poble.
L’itinerari forma part de l’oferta turística del centre de 
visitants i permet descobrir elements poc coneguts del 
patrimoni garriguenc (l’era de Can Serratacó, la pedra 
homicida de l’església o la masia de Can Queló, per 
exemple).
Per a la presentació comptarem amb el guiatge de 
membres de l’associació La Garriga Secreta.

Garriga, La Vallès Oriental

Presentació de l’itinerari de “La Garriga 
Secreta”
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Inici Municipis

LLOC: Regadiu de les Roques
DIA I HORA: 29, a les 10 h
PUNT DE TROBADA: centre de visitants
ADREÇA: ctra. Nova, 46
ORGANITZA: Ajuntament de la Garriga 
TELÈFON: 93 860 50 50

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

L’historiador Jaume Oliver realitzarà una visita guiada al 
Regadiu de les Roques, una zona d’horta guanyada al riu 
Congost durant el segle XVIII i que, encara que només en 
part, segueix en funcionament a dia d’avui.
Durant la visita a aquest espai de protecció arqueològica 
ens trobarem amb els pagesos que conreen els horts, que 
ens explicaran el seu treball, el funcionament del regadiu 
i hi podrem conversar. La visita s’inclou dins del projecte 
La Garriga rural.

Garriga, La Vallès Oriental

Visita guiada als espais de regadiu de 
la Garriga
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Inici Municipis

LLOC: castell d’Eramprunyà
DIA I HORA: 29, de 8 a 15 h
PUNT DE TROBADA: pl. de Batista i Roca 
ADREÇA: pl. de Batista i Roca
ORGANITZA: Centre d’Estudis de Gavà - Unió 
Muntanyenca Eramprunyà - Agrupament Escolta i Guia 
Roc del Migdia 
TELÈFON: 93 662 14 49

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

L’activitat s’emmarca en l’Aplec de Sant Miquel al 
castell d’Eramprunyà. Per accedir-hi, hi ha una caminada 
col·lectiva d’una hora de durada que s’inicia a les 8 del 
matí a la plaça de Batista i Roca de Gavà, i puja fins al 
castell, a 395 metres d’alçària. Un cop al castell hi ha 
diverses activitats: xocolatada, missa de Sant Miquel, 
visita guiada, gimcana, jocs de colles i una recreació 
històrica. L’Aplec s’acaba amb un vermut popular. La 
visita guiada al castell dura 1 hora i comença a les 10:30 h. 
Es pot arribar al castell, de forma individual, durant tot el 
matí, des de Begues o Bruguers.

Gavà Baix Llobregat

Visita guiada al castell d’Eramprunyà
1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Parc Arqueològic Mines de Gavà
DIA I HORA: 29, de 10 a 14:30 h
PUNT DE TROBADA: Parc Arqueològic Mines de Gavà 
ADREÇA: c. Jaume I, 7
ORGANITZA: Ajuntament de Gavà 
TELÈFON: 93 263 96 50

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni l’accés 
a l’equipament serà lliure. Tothom que ho desitgi podrà 
gaudir de l’entrada lliure al Parc Arqueològic per conèixer 
les mines en galeria més antigues d’Europa.

Gavà Baix Llobregat

Jornada de portes obertes al 
Parc Arqueològic Mines de Gavà

2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Museu de Gavà
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: Museu de Gavà 
ADREÇA: pl. de Dolors Clua, 13-14
ORGANITZA: Ajuntament de Gavà 
TELÈFON: 93 263 96 10

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Fins a data d’avui, a Catalunya s’han trobat sis peces 
neolítiques d’obsidiana de més de 5.000 anys d’antiguitat 
que tenen el seu origen a Sardenya. Però, per què i 
com van fer aquest viatge tan llarg? Per què les trobem 
en enterraments neolítics? Quin ús tenien? Aquestes 
preguntes i d’altres les intentarem respondre en una 
xerrada taller a càrrec de dos dels arqueòlegs que les 
han investigat. També podreu veure aquestes peces i, al 
laboratori del Museu, conèixer les tècniques d’estudi que 
s’utilitzen actualment. Activitat recomanada a partir de 10 
anys.

Gavà Baix Llobregat

Xerrada taller “Vidres negres del neolític: 
d’on venien i per a què servien?”
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Inici Municipis

LLOC: església de Sant Pere del castell
DIA I HORA: 29, a les 17 h
PUNT DE TROBADA: església de Sant Pere del castell
ADREÇA: camí del castell, s/n
ORGANITZA: Associació d’Amics del Castell de 
Gelida 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Enguany estem d’aniversari! El Centre d’Interpretació del 
castell de Gelida celebra 10 anys de la seva obertura, el 
juliol del 2003. Aquest equipament ha estat impulsat per 
l’Associació d’Amics del castell de Gelida, entitat que en 
porta la gestió, i compta amb el suport de l’Ajuntament de 
Gelida.
Des de la seva posada en marxa el centre ofereix un seguit 
de serveis per donar a conèixer el patrimoni històric de 
Gelida: visites guiades al castell, activitats educatives per 
a escoles i entitats de lleure, la Ruta Modernista de Gelida, 
itineraris culturals i exposicions, informació turística, etc.

Gelida Alt Penedès

10 anys del Centre d’Interpretació del 
castell de Gelida
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Inici Municipis

LLOC: castell de Gelida 
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, a les 10:30 i a les 12:30 h; 
dia 29, a les 10:30 h
PUNT DE TROBADA: al centre d’interpretació 
ADREÇA: c. Camí del Castell, s/n
ORGANITZA: Associació d’Amics del Castell de Gelida 
TELÈFON: 93 779 01 46

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

 Es realitzarà un recorregut per la zona baixa del castell 
que s’inicia amb la projecció d’un audiovisual. A 
continuació, es visitarà l’església de Sant Pere incloent-hi 
la pujada al campanar per gaudir de les boniques vistes 
de Montserrat, la serra de l’Ordal i la plana del Penedès. 
S’aniran comentant les ruïnes del castell i, en acabar, 
s’accedirà a l’exposició situada al centre d’interpretació, 
on es podran veure alguns objectes trobats al castell i 
fotografies antigues.

Gelida Alt Penedès

Visites guiades al castell de Gelida 
2 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: església de Sant Pere del Castell 
DIA I HORA: 29 a les 18 h
PUNT DE TROBADA: església de Sant Pere del Castell
ADREÇA: camí del castell, s/n
ORGANITZA: Associació d’Amics del Castell de Gelida 
TELÈFON: 93 779 01 46

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Immersos en l’actual crisi econòmica, de la qual encara 
no en podem conèixer l’abast de les conseqüències que 
comportarà, us proposem una xerrada per reflexionar 
sobre el paper que ha jugat la banca en la vida de les 
persones, ara i en el passat. La figura d’en Berenguer 
Bertran, ric banquer barceloní que fou senyor del castell 
de Gelida a partir de l’any 1367, serà el fil conductor per 
dur a terme una anàlisi comparativa entre dues èpoques 
històriques molt distanciades en el temps, però que 
comparteixen problemàtiques comunes.

Gelida Alt Penedès

La Banca en època de Berenguer Bertran 
(s. XIV) 

3 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: poble de Gelida
DIA I HORA: 29 a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Sol Solet. Espai de l’AACG 
ADREÇA: c. del Sol, 23
ORGANITZA: Associació d’Amics del Castell de Gelida  
TELÈFON: 93 779 01 46

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Gelida Alt Penedès

Ruta modernista de Gelida  
4 de 4 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia

El recorregut que us proposem consisteix en un passeig pel 
centre de Gelida, tot comentant aquells edificis i elements 
modernistes que hi anirem trobant. La visita inclou l’accés 
a una de les cases modernistes, la Casa Jové, que va ser 
una antiga casa d’estiueig. 
La visita té una durada  aproximada d’1h 30min i cal 
reserva prèvia contactant amb el Centre d’Interpretació del 
castell. 



Inici Municipis

LLOC: Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona - 
monestir de Sant Pere de Galligants
DIA I HORA: 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: monestir de Sant Pere de Galligants
ADREÇA: c. Santa Llúcia, 8 
ORGANITZA: Museu d’Arqueologia de Catalunya - 
Girona
TELÈFON: 972 20 46 37 / 972 20 26 32

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Veniu a conèixer com vivien els monjos benedictins del 
monestir de Sant Pere de Galligants al segle XII a través 
d’una divertida visita teatralitzada. 

Girona Gironès

Un passeig per la història de Sant Pere de 
Galligants. Pare Abat, hi ha pelegrins!!! 
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Inici Municipis

LLOC: sala d’exposicions del Museu d’Història de 
Girona i de Barri Vell
DIA I HORA: 29, de 10:30 a 13:30 h
PUNT DE TROBADA: sala d’exposicions del Museu 
d’Història de Girona
ADREÇA: placeta de l’Institut Vell, 1
ORGANITZA: Museu d’Història de Girona - 
Ajuntament de Girona
TELÈFON: 972 22 22 29

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

L’edifici on actualment trobem el Museu d’Història de 
Girona, ha estat testimoni d’una trajectòria singular, 
i és una meravella que val la pena descobrir. Al segle 
XV va ser un destacat casal gòtic propietat de la família 
Cartellà i, més tard, cap al 1753 es va convertir en el 
Convent de Sant Antoni de frares caputxins. Conserva 
en magnífic estat espais sorprenents de l’edifici religiós, 
com el cementiri o dessecador. A finals dels segle XIX 
va esdevenir l’Institut d’Ensenyament Mitjà, conegut 
popularment com l’Institut Vell.
 Aquí es farà la cloenda de la mostra temporal Faràndula. 
500 anys d’imatgeria festiva de Girona amb una visita 
que comentaran els seus comissaris i tot seguit es farà una 
passejada amb tots els personatges de la faràndula per 
l’edifici i pel nucli antic de Girona: una bona oportunitat 
per veure aquest patrimoni històric-artístic amb l’imatge 
festiva.

Girona Gironès

Cercavila amb els personatges de 
la Faràndula 
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Inici Municipis

LLOC: espai dels amics del Museu d’Art (conferència) i 
casa Masó (visita guiada)
DIA I HORA: 27 (conferència); 28 i 29 (visites guiades). 
19:30 h conferència (visites guiades a determinar)
PUNT DE TROBADA: espai dels amics del Museu d’Art
ADREÇA: c. Ciutadans, 18
ORGANITZA: Amics del museu d’Art de Girona i 
Fundació Rafael Masó
TELÈFON: 972 22 47 66 / 972 41 39 89

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Aquest any l’Associació d’amics del Museu d’Art de 
Girona i la Fundació Rafael Masó tornen a col·laborar 
per celebrar les Jornades Europees del Patrimoni. En 
aquesta ocasió oferiran una conferència sobre la creació 
de la associació Athenea a càrrec de M. Lluïsa Faxedas, 
professora d’història de l’art de la universitat de Girona. 
Athenea creada per difondre el noucentisme, celebra 
enguany el centenari de la seva creació. Tots els assistents 
a la conferència que ho desitgin podran fer una visita 
guiada a la casa Masó i a l’exposició sobre Athenea 
per complementar el que s’ha dit a la conferència. Les 
inscripcions es faran el durant la conferència.

Girona Gironès

Athenea 1913: El temple del Noucentisme
3 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: Museu d’Història dels Jueus
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, a les 11 i a les 17 h ; dia 29, 
a les 11:30 h
PUNT DE TROBADA: Museu d’Història dels Jueus
ADREÇA: c. de la Força, 8
ORGANITZA: Patronat Call de Girona
TELÈFON: 972 21 67 61

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

En les darreres intervencions arqueològiques realitzades 
al Museu d’Història dels Jueus, s’han descobert les restes 
d’una casa del call, que al segle XV es va utilitzar com a 
la carnisseria jueva, que formava part del complex de la 
sinagoga fins al 1492.

Girona Gironès

Patrimoni, ciutat i arqueologia al Museu 
d’Història dels Jueus 
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Inici Municipis

LLOC: Museu d’Història dels Jueus
DIA I HORA: 27, a les 10, 11, 12 i 13 h. Durada 20’
PUNT DE TROBADA: Museu d’Història dels Jueus
ADREÇA: c. de la Força, 8
ORGANITZA: Patronat Call de Girona
TELÈFON: 972 21 67 61

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita a les restes arqueològiques d’un casal del call que 
al segle XV era propietat del jueu Astruc Abraham des 
Portal, membre d’una família jueva de Girona de gran 
importància, en la qual més de cinc generacions seguides 
es varen dedicar a la medicina.

Girona Gironès

Una casa del call: el patrimoni jueu 
de Girona 
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Inici Municipis

LLOC: Banys Àrabs de Girona 
DIA I HORA: 28 i 29. A les 12:30 i 13 h
PUNT DE TROBADA: al lloc
ADREÇA: c. Ferran el Catòlic, s/n
ORGANITZA: Consell Comarcal del Gironès
TELÈFON: 972 19 07 97

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Els Banys Àrabs és un edifici d’estil romànic que es va 
construir l’any 1194 i que imitava l’estructura dels banys 
musulmans. Les visites guiades us permetran conèixer 
la interessant història d’aquest edifici tan singular, i al 
mateix temps es comentaran les característiques més 
interessants de la seva arquitectura. Amb les explicacions 
que us oferiran els guies podreu imaginar el funcionament 
original de les sales: el vestidor, el frigidarium, el 
tepidarium i el caldarium.

Girona Gironès

Visita guiada als Banys Àrabs de Girona
6 de 6 activitats



Inici Municipis

LLOC: castell (en cas de pluja o mal temps, a la sala 
de la rectoria nova)
DIA I HORA: 28 i 29, de 12 a 14 h
PUNT DE TROBADA: castell
ADREÇA: c. del Castell, s/n
ORGANITZA: Ajuntament de la Granada
TELÈFON: 93 897 40 25

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Exposició fotogràfica i testimonial sobre els bombardeigs 
franquistes al Penedès. Entre els mesos de maig de 1937 
i gener de 1939 les comarques de l’Alt Penedès, Baix 
Penedès i Garraf van patir 324 bombardeigs per part de 
l’aviació feixista, principalment integrada per unitats de 
l’Aviazione Legionaria (italians) i de la Legió Còndor 
(alemanys). Aquests bombardeigs van matar a les tres 
comarques 204 persones, una gran majoria de les quals 
eren població civil entre les quals hi havia dones i nens.

Granada, La Alt Penedès

Els bombardeigs franquistes al Penedès



Inici Municipis

LLOC: itinerari pel centre de la ciutat
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: Museu de Granollers
ADREÇA: c. d’Anselm Clavé, 40-42
ORGANITZA: Museu de Granollers
TELÈFON: 93 842 68 40

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Un itinerari comentat i musical pels elements modernistes 
més destacats de la ciutat: la Casa Ganduxer (1912 
- Alexandre Soler i March), la Casa Blanxart (1904 - 
Jeroni Martorell i Tarrats), Can Puntes (1910 - Eduard M. 
Balcells i reformada per M. J. Raspall), les cases Sebastià 
Costa (1928 - M. J. Raspall), la Casa Josep Tardà (1903 
- Adolf Rou), la Casa Clapés (1907 - M. J. Raspall), 
l’Ajuntament (1902 - Simó Cordomí i Carrera), acabant 
amb la Casa Torrebadella.
Amb la participació d’alumnes de l’Escola Municipal de 
Música - Conservatori Josep M. Ruera, dins el projecte 
Enllacem Cultura.

Granollers Vallès Oriental

8 apunts musicals per a 8 espais 
patrimonials
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Inici Municipis

LLOC: Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
DIA I HORA: 28, a les 21 h
PUNT DE TROBADA: a La Tèrmica, dins del recinte 
de la fàbrica
ADREÇA: c. Enric Prat de la Riba, 77
ORGANITZA: Ajuntament de Granollers
TELÈFON: 93 860 47 29 (matins) 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La Tèrmica era la instal·lació de l’antiga fàbrica tèxtil 
Roca Umbert encarregada de fabricar vapor i produir 
energia de manera autònoma en un temps de postguerra 
amb greus restriccions energètiques.
La instal·lació s’ha conservat íntegra, amb les peces 
originals amb què es va construir: calderes, generadors, 
motors, refrescador, etc.
Una visita molt interessant, dramatitzada, al passat 
industrial de la nostra ciutat.
Durada: 1 hora aproximadament.

Granollers Vallès Oriental

Visita nocturna a la Tèrmica de 
Roca Umbert
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Inici Municipis

LLOC: castell de Guardiola de Berguedà i mina de 
petroli de Riutort 
DIA I HORA: 29, a les 11, 12 i 13 h
PUNT DE TROBADA: castell de Guardiola de Berguedà 
ADREÇA: camí des de C-16 km 112,800 
ORGANITZA: Ajuntament de Guardiola de Berguedà
TELÈFON: 608 222 525

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Farem un recorregut per la història de Guardiola de 
Berguedà amb visites guiades a referents del nostre 
patrimoni, tant cultural com industrial. Des de l’època 
medieval fins al segle XX. Cada hora podreu gaudir d’una 
visita guiada des del castell de Guardiola fins a la mina de 
petroli de Riutort. 

Guardiola de Berguedà Berguedà

Història de Guardiola, del castell a la mina 
de petroli de Riutort. Matinal de visites 
guiades



Inici Municipis

LLOC: Museu de Guissona
DIA I HORA: 29, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Museu de Guissona 
ADREÇA: c. Tint, 2 
ORGANITZA: Museu de Guissona Eduard Camps
TELÈFON: 973 55 12 94

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Un any més, el Museu de Guissona organitza el IX 
concurs fotogràfic “Una mirada al Patrimoni”. Un 
concurs obert a fotògrafs aficionats i professionals, 
convertint-se en una excusa fantàstica per conèixer i 
mostrar el patrimoni de la Plana de Guissona  i de la 
comarca de la Segarra través de l’objectiu de la càmera.   

Guissona Segarra

Exposició del concurs fotogràfic: Una 
mirada al patrimoni



Inici Municipis

LLOC: Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
DIA I HORA: 27, a les 18 h
PUNT DE TROBADA: davant la rampa de la biblioteca
ADREÇA: av. Josep Tarradellas i Joan, 44
ORGANITZA: Centre d’Estudis de l’Hospitalet
TELÈFON: 93 338 60 91

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El Centre Cultural Metropolità Tecla Sala és un conjunt 
industrial que inclou un molí paperer hidràulic de 1855, 
una fàbrica tèxtil de 1892, a més d’altres dependències 
posteriors. A partir de la dècada de 1980 va començar a 
ser aprofitat com a equipament cultural i amb el temps ha 
concretat l’ús dels seus espais: biblioteca central, sales 
d’exposicions, sala d’actes, seu de diverses entitats, etc.
Veniu a fer un recorregut pel passat industrial, des del 
desenvolupament tècnic fins a les contradiccions socials. 
Us ensenyarem com el patrimoni pot estar al servei de la 
comunitat, esdevenint un recurs i no una càrrega.

Hospitalet de Llobregat, L’ Barcelonès

Visita al Centre Cultural Metropolità 
Tecla Sala
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Inici Municipis

LLOC: Museu de l’Hospitalet
DIA I HORA: 29, d’11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Espai l’Harmonia 
ADREÇA: pl. de Josep Bordonau i Balaguer, 6 
ORGANITZA: Museu de l‘Hospitalet
TELÈFON: 93 338 13 96

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

A les 11 h farem una visita guiada a l’edifici l’Harmonia 
(declarat Bé Cultural d’Interès Nacional) on es podrà 
veure l’Exposició “El Conveni de l’Hospitalet: història 
i societat a inicis del segle XVIII”. Amb motiu de 
l’aniversari de la signatura del Conveni de l’Hospitalet de 
1713 podrem contemplar l’original del document.
Acabada la visita guiada tindrà lloc, per a grans i petits 
i en format carrer EL JOC DEL 1713, joc basat en “El 
Conveni de l’Hospitalet de 1713”. Activitat produïda per 
l’associació de reconstrucció històrica Rubicón del barri 
de Santa Eulàlia de l’Hospitalet.

Hospitalet de Llobregat, L’ Barcelonès

El Conveni de l’Hospitalet: història i societat 
a inicis del segle XVIII
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Inici Municipis

LLOC: castell d’Hostalric
DIA I HORA: 28 i 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Punt d’informació de la plaça 
dels Bous 
ADREÇA: pl. dels Bous
ORGANITZA: Ajuntament d’Hostalric
TELÈFON: 972 86 40 11, ext. 641

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La vila d’Hostalric està situada sobre un cingle de pedra 
basàltica a prop del riu Tordera, en la seva confluència 
amb la riera d’Arbúcies. A l’extrem de ponent hi ha el 
turó del castell. D’aquest se’n té constància des de l’època 
medieval on hi havia hagut l’antic castell dels vescomtes 
de Cabrera. L’actual és una fortificació militar d’època 
moderna construït al segle XVIII.    

Hostalric La Selva

Visita guiada al castell d’Hostalric



Inici Municipis

LLOC: convent dels Caputxins d’Igualada
DIA I HORA: 28, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: davant de l’església dels 
Caputxins
ADREÇA: c. dels Caputxins, 64
ORGANITZA: Institut Municipal de Cultura en 
col·laboració amb el CECI
TELÈFON: 93 804 67 52 (Museu)

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El Seminari Seràfic Caputxí d’Igualada és un dels edificis 
del convent caputxí que forma part indestriable del 
paisatge del Passeig Verdaguer des de finals del segle XIX. 
En la celebració de l’Any del Passeig i en el centenari del 
naixement de Lluís Maria Albín, coneixerem la història 
de l’edifici així com els detalls de la seva reconstrucció, 
encarregada a aquest arquitecte després de la destrucció 
patida a la Guerra Civil.   

Igualada Anoia

Visita al Seminari Seràfic Caputxí en el 
centenari de l’arquitecte Lluís Maria Albín



Inici Municipis

LLOC: Orcau
DIA I HORA: 29, a les 10 h
PUNT DE TROBADA: Museu de la Conca Dellà - Isona
ADREÇA: c. del Museu, 4
ORGANITZA: Museu de la Conca Dellà
TELÈFON: 973 66 50 62

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada al jaciment de petjades de dinosaure 
d’Orcau-2, on recentment s’han realitzat treballs i estudis 
nous, es parlarà dels resultats d’aquestes investigacions i 
de les característiques geològiques i paleontològiques del 
jaciment.  

Isona i Conca Dellà Pallars Jussà

Visita al jaciment d’Orcau-2



Inici Municipis

LLOC: poblat ibèric de La Llacuna 
DIA I HORA: 29, a les 9 h
PUNT DE TROBADA: davant l’ajuntament
ADREÇA: pl. Major, 1
ORGANITZA: Ajuntament de La Llacuna –
Regidoria de Cultura
TELÈFON: 93 897 60 63

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Una caminada per a tothom amb sortida de la Plaça Major, 
per conèixer el poblat ibèric situat sota la muntanya del 
Castellar de la Llacuna. Comptarem amb les explicacions 
de la Mireia Sabaté, impulsora del camp de treball que 
entre d’altres activitats arqueològiques, ha servit per 
netejar i condicionar el jaciment.  

Llacuna, La Anoia

Visita al poblat ibèric 



Inici Municipis

LLOC:  Llagostera
DIA I HORA: 28, de 9:30 a 13:30 h 
PUNT DE TROBADA: hostal El Carril
ADREÇA: pg. Romeu, 2
ORGANITZA: Centre d’Estudis Selvatans - 
Ajuntament de Llagostera
TELÈFON: 972 84 21 46 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Guiats per Joan Llinàs i Elvis Mallorquí visitarem el nucli 
antic: Can Caciques, les muralles, l’església (inclou la 
pujada al campanar), la Fresquera i la sala de plens de 
l’Ajuntament (dins el recinte de l’antic castell). Al migdia 
es visitarà el Museu Emili Vilà. 

Llagostera Gironès

Visita al nucli antic de Llagostera



Inici Municipis

LLOC:  Llançà
DIA I HORA: 29, de 10 a 13 h 
PUNT DE TROBADA: Oficina de Turisme de Llançà
ADREÇA: c. de Camprodon, 16
ORGANITZA: Consorci Terra de Pas
TELÈFON: 972 53 00 05 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Sortida des de l’Oficina de Turisme de Llançà des d’on 
ens desplaçarem en un trenet turístic per visitar el casc 
antic (la torre romànica, l’església de Sant Vicenç i el 
refugi), Valleta i Sant Silvestre, per tornar a les 13 h a 
l’Oficina de Turisme de Llançà.

LLançà Alt Empordà

Patrimoni Terra de Pas



Inici Municipis

LLOC:  Museu de Lleida
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, de 10 a 14 i de 17 a 19 h; 
dia 29, de 10 a 14 h 
PUNT DE TROBADA: Museu de Lleida
ADREÇA: c. Sant Crist, 1
ORGANITZA: Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal
TELÈFON: 973 28 30 75

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El museu de Lleida s’afegeix a la celebració de les 
Jornades Europees del Patrimoni amb un cap de setmana 
dedicat al món romà on podreu veure l’exposició de 
materials inèdits procedents de la Vil·la romana del 
Romeral (Albesa).
El dissabte podreu assistir a visites comentades i a un 
taller infantil sobre mosaics romans, per a més informació 
consulteu l’enllaç www.museudelleida.cat.
Les activitats es complementen amb les que organitza 
l’Ajuntament d’Albesa a la Vil·la romana del Romeral.

Lleida Segrià

El món romà al museu de Lleida
1 de 4 activitats

http://www.museudelleida.cat


Inici Municipis

LLOC: Turó de la Seu Vella
DIA I HORA: 29, a les 20 h
PUNT DE TROBADA: Porta dels Apòstols
ADREÇA: Turó de la Seu Vella
ORGANITZA: Associació amics de la Seu Vella de 
Lleida i Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida
TELÈFON: 973 23 36 21

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada a l’emblemàtic conjunt monumental del 
Turó de la Seu Vella de Lleida a càrrec d’especialistes. 
Una visita realitzada en profunditat i gaudint del canvi 
de llum vespertí, on veurem la catedral medieval -la 
darrera d’estil romànic; el claustre gòtic més gran del 
món i el campanar octogonal més alt de la Corona 
d’Aragó i enguany en restauració-, el castell del Rei on 
fou proclamat rei Jaume I i es va donar la Querimònia 
als aranesos -ara fa 700 anys-, i la fortalesa moderna 
una de les millor conservades de Catalunya que 
esdevingué el “Castillo Principal” a partir del s. XVIII. 

Lleida Segrià

Visita nocturna a Sant Miquel
2 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC:  Lleida
DIA I HORA: 27, a les 11 i 12:30 h
PUNT DE TROBADA: Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI)
ADREÇA: pl. Catedral s/n
ORGANITZA: Institut d’Estudis Ilerdencs. Servei 
d’Arqueologia
TELÈFON: 973 271 500 (Servei d’Arqueologia)

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada per conèixer la història de la seu de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs, situat a l’antic hospital de Santa 
Maria, que data del s. XV; aquest és un edifici d’interès 
patrimonial de la Diputació de Lleida.

Lleida Segrià

Visita guiada a l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
3 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC:  Lleida
DIA I HORA: 28, a les 10 i 11:30 h 
PUNT DE TROBADA: Palau de la Diputació de Lleida
ADREÇA: c. del Carme, 26
ORGANITZA: Institut d’Estudis Ilerdencs. Servei 
d’Arqueologia
TELÈFON: 973 271 500 (Servei d’Arqueologia)

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada per fer un repàs a la història del Palau de 
la Diputació, antic Casal de Beneficència del s. XIX i 
construït sobre les adoberies de Lleida, datades entre 
els segles XIII i XIV. Aquest és un edifici d’interès 
patrimonial de la Diputació de Lleida.

Lleida Segrià

Visita guiada al Palau de la Diputació
4 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: itinerant
DIA I HORA: 28, de 9 a 12 h 
PUNT DE TROBADA: parc de la Felicitat
ADREÇA: c. Països Catalans, s/n
ORGANITZA: Ajuntament de Lliçà d’Amunt
TELÈFON: 93 860 72 29

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Recorregut a peu i visita guiada amb experts, on es 
mostraran espais naturals, edificis arquitectònics (masies) 
i la transformació del territori. Es visitarà el Meandre del 
riu Tenes, situat al Barri Migdia, on s’ha fet una inversió 
important de recuperació.
Continuarem per la bassa de Can Dunyó, la masia de Can 
Dunyó, les mines dels Set Socis i de Can Coll i les obres 
del polígon Molí d’en Fonolleda.

Lliçà d’Amunt Vallès Oriental

Les arrels del nostre poble: itineraris pel 
patrimoni de Lliçà d’Amunt



Inici Municipis

LLOC: La Torrassa
DIA I HORA: 28 i 29, de 9 a 13 h
PUNT DE TROBADA: a La Torrassa
ADREÇA: monument ubicat entre Can Bordoi i 
l’església del Coll
ORGANITZA: Ajuntament de Llinars del Vallès
TELÈFON: 93 841 38 42

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita al monument de La Torrassa, torre de guaita del 
s. II aC des d’on es divisen unes grans vistes de part del 
Vallès i del Maresme. 

Llinars del Vallès Vallès Oriental

Visita al monument de La Torrassa



Inici Municipis

LLOC: Cementiri modernista
DIA I HORA: 27, 28 i 29, de 8 a 20 h. 
Visites guiades a les 18 h
PUNT DE TROBADA: cementiri modernista
ADREÇA: camí del bon repòs, s/n
ORGANITZA: Ajuntament de Lloret de Mar
TELÈFON: 972 36 47 35

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El cementiri modernista de Lloret de Mar fou una obra 
que es projectà a finals del segle XIX i que es va anar 
configurant durant els primers anys del segle XX. És, sens 
dubte, un conjunt d’indubtable interès, que obre una ampla 
perspectiva del que va ser l’art funerari durant aquella 
època. Hi varen participar arquitectes i escultors de renom 
com Josep Puig i Cadafalch, Antoni M. Gallissà i Soqué, 
Lluís Llimona, Vicenç Artigas i Albertí, Bonaventura 
Conill i Montobbio, Ismael Smith, Eusebi Arnau... i 
deixebles de l’escola de Gaudí. 
Cadascun dels dies, es podrà gaudir d’una visita guiada a 
les 18 h.

Lloret de Mar La Selva

Visites guiades al cementiri modernista
1 de 5 activitats



Inici Municipis

LLOC: Castell de Sant Joan
DIA I HORA: 27, 28 i 29, de 10 a 13  i de 16 a 19 h. 
Visites guiades a les 16 h
PUNT DE TROBADA: Castell de Sant Joan
ADREÇA: Camí del Castell de Sant Joan, s/n
ORGANITZA: Ajuntament de Lloret de Mar
TELÈFON: 972 36 47 35

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Situat al cim del turó que separa les platges de Lloret de 
Mar i Fenals. Data d’inicis del segle XI, possiblement en 
època de la senyora Sicardis i dels seus fills, Senyors de 
Lloret (1041-1110), tenien sota la seva jurisdicció el terme 
feudal de Lloret. L’any 1079 es consagrà la seva capella, 
però de la fortificació originària en resten només els 
fonaments de la torre de l’homenatge, la muralla est, uns 
vestigis al costat sud i diverses sitges excavades a la roca, 
actualment tapades.

Lloret de Mar La Selva

Jornades de portes obertes i visites guiades 
al Castell de Sant Joan

2 de 5 activitats



Inici Municipis

LLOC: Jardins de Santa Clotilde
DIA I HORA: 27, 28 i 29, de 10 a 20 h.
Visites guiades a les 13 h
PUNT DE TROBADA: Jardins de Santa Clotilde
ADREÇA: pg. dels Jardins, s/n
ORGANITZA: Ajuntament de Lloret de Mar
TELÈFON: 972 36 47 35

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Els Jardins de Santa Clotilde, dissenyats a la manera 
dels antics jardins, suaus i al mateix temps austers, del 
Renaixement italià, van ser realitzats a Can Roviralta, 
per Nicolau Rubió i Tudurí als vint-i-vuit anys, quan 
encara estava en plena efervescència l’admiració pel seu 
mestre en l’art de la jardineria, Forestier. Aquí Rubió 
oblida la lliçó hispano-àrab confosa entre les imatges 
del jardí francès que li ensenya Forestier a través de la 
col·laboració en els jardins de Montjuïc, i es desplaça cap 
a la recuperació de l’esperit renaixentista italià, com a 
essència de la modernitat.

Lloret de Mar La Selva

Jornades de portes obertes i visites guiades 
als Jardins de Santa Clotilde 

3 de 5 activitats



Inici Municipis

LLOC: Can Saragossa
DIA I HORA: 27, 28 i 29, de 10 a 14 h .
Visites guiades a les 11:30 h
PUNT DE TROBADA: Can Saragossa
ADREÇA: av. Vila de Tossa, 1
ORGANITZA: Ajuntament de Lloret de Mar
TELÈFON: 972 364 735

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La història del mas de Can Saragossa, també conegut com 
Mas Xardó, segueix el ritme de la història del poble de 
Lloret. En els seus orígens era un dels masos més antics 
de la vila. Les reformes modernistes del segle XIX el 
van convertir en un lloc d’estiueig de luxe fins a la seva 
reforma com a hotel l’any 1954.
Actualment, acull en el seu interior, les exposicions de 
pintura de Joan Laverias i a la planta baixa l’exposició 
sobre la fi del món iber a Lloret com a centre col·laborador 
del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC).

Lloret de Mar La Selva

Jornades de portes obertes i visites guiades a 
Can Saragossa

4 de 5 activitats



Inici Municipis

LLOC: Museu del Mar
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dies 27 i 28, de 10 a 13  i 
de 16 a 20 h; dia 29, de 10 a 13  i de 16 a 19 h
Visita guiada a les 10 h
PUNT DE TROBADA: Museu del Mar
ADREÇA: pg. Camprodon i Arrieta, 1
ORGANITZA: Ajuntament de Lloret de Mar
TELÈFON: 972 36 44 54

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

L’edifici de Can Garriga, on es troba ubicat el Museu del 
Mar, pertany a la segona meitat del segle XIX. Situat al 
passeig Verdaguer és l’emblema d’un passat gloriós, quan 
alguns lloretencs ho deixaren tot per anar a fer fortuna a 
les Amèriques.
Aquesta casa, exemple pervivent de la petjada dels indians 
–els que anaven a fer fortuna–, és una de les poques que 
perduren a Lloret. Les reformes realitzades a través d’un 
nou projecte van convertir Can Garriga en el nou Museu 
del Mar. És més que un simple museu ja que, gràcies a la 
seva ubicació cèntrica i privilegiada, s’ha convertit en les 
portes del Museu Obert de Lloret (MOLL).
Gràcies a les noves tècniques de museïtzació i a la 
incorporació d’elements didàctics i lúdics, el visitant del 
Museu del Mar es veu immers en un autèntic viatge per la 
història de Lloret i la seva estreta vinculació amb el mar.

Lloret de Mar La Selva

Jornades de portes obertes i visites guiades 
al Museu del Mar

5 de 5 activitats



Inici Municipis

LLOC: monestir de Santa Maria de Lluçà
DIA I HORA: 28 i 29 tot el dia
PUNT DE TROBADA: monestir
ADREÇA: nucli de Lluçà
ORGANITZA: Ajuntament de Lluçà
TELÈFON: 93 855 40 62

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita oberta durant el cap de setmana al conjunt 
monumental de Santa Maria de Lluçà; es podran visitar el 
claustre, l’església i les pintures.

Lluçà Osona

Visita oberta al conjunt monumental 
Santa Maria de Lluçà

1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Molí de Puig-oriol
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: al molí
ADREÇA: Lluçà, a 600 metres per pista forestal de la 
carretera BV-4341, punt quilomètric 11’100
ORGANITZA: Ajuntament de Lluçà
TELÈFON: 93 855 40 62

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visitarem el molí fariner de Puig-oriol, que funciona 
mogut per l’aigua de la riera Lluçanesa, i que servia per 
moldre el blat i fer-ne farina. En el cadastre de les cases de 
Lluçà, l’any 1716, ja s’esmenta com a molí fariner. 
Podrem observar tot el procés de molta tal i com es feia 
abans, ja que manté tots els elements en perfecte estat. I 
quan es posa en funcionament... tot es mou! 
Places limitades: 20 persones. Cal fer reserva prèvia al 
93 855 40 62.

Lluçà Osona

Visita guiada al Molí de Puig-oriol

Places limitades. Cal reserva prèvia

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: c. del Balç
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, de 10 a 14 i de 17 a 20 h; 
dia 29, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: centre d’interpretació medieval 
del carrer del Balç
ADREÇA: c. Baixada del Pòpul s/n
ORGANITZA: Ajuntament de Manresa
TELÈFON: 93 872 14 66

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni hi 
haurà jornada de portes obertes per visitar i conèixer 
el carrer del Balç. Est tracta d’un carrer medieval 
de tipus cobert que des de fa gairebé dos anys està 
vinculat al centre d’interpretació medieval que ocupa les 
dependències d’un antic casal senyorial del segle XIV. 

Manresa Bages

Jornades de portes obertes al carrer del Balç
1 de 6 activitats



Inici Municipis

LLOC: Manresa
DIA I HORA: 28, d’11 a 12:30 h
PUNT DE TROBADA: oficina de turisme
ADREÇA: via Sant Ignasi, 40 baixos
ORGANITZA: Ajuntament de Manresa - 
oficina de turisme
TELÈFON: 93 878 40 90 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Sant Ignasi de Loiola és la personalitat que ha donat més 
projecció internacional a la ciutat de Manresa. Va ser aquí 
on va descobrir la seva vocació religiosa i on es va inspirar 
per escriure els Exercicis Espirituals durant la seva estada 
a la ciutat l’any 1522.
La visita guiada recorre un seguit de referents del nostre 
patrimoni arquitectònic que esdevenen indrets marcats per 
anècdotes, llegendes i simbolisme en record al fundador 
de la Companyia de Jesús: Antic Col·legi de Sant Ignasi, 
Capella del Rapte, Capella del Pou de la Gallina, el Carrer 
del Balç i la Cova de Sant Ignasi. Cal fer reserva prèvia; 
places limitades.

Manresa Bages

Visita guiada: la Manresa ignasiana
2 de 6 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: Centre de visitants del Parc de la Sèquia
DIA I HORA: 28, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Centre de visitants del 
Parc de la Sèquia
ADREÇA: Parc de l’Agulla. Ctra. Santpedor, s/n
ORGANITZA: Parc de la Sèquia
TELÈFON: 93 877 22 31 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Proposem fer una visita de descoberta dels elements del 
patrimoni del regadiu que podem trobar a l’entorn del 
Parc de l’Agulla, i donar a conèixer d’aquesta manera 
uns elements de gran valor arqueològic, però encara molt 
desconeguts com els Pontarrons del ramal de Viladordis i 
la caseta del sequiaire del Parc de l’Agulla.

Manresa Bages

Descobreix l’entorn del Parc de l’Agulla
3 de 6 activitats



Inici Municipis

LLOC: Museu de la Tècnica 
DIA I HORA: 29, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Museu de la Tècnica
ADREÇA: ctra. Santpedor, 55
ORGANITZA: Parc de la Sèquia
TELÈFON: 93 877 22 31 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

A les 11 h. hi haurà una visita a la Sèquia i l’aigua: 
una mostra sobre la importància de la Sèquia, una obra 
d’enginyeria medieval a Catalunya i Espanya.
A les 12 h es visitarà la Cinteria: una extraordinària 
col·lecció de màquines, exposades de manera 
escenogràfica, que dibuixen l’evolució de la indústria dels 
teixits estrets, des de la seda fins a les modernes cintes del 
s. XXI.

Manresa Bages

Jornada de portes obertes i visita guiada a les 
exposicions permanents

4 de 6 activitats



Inici Municipis

LLOC: Centre de l’Aigua de Can Font  
DIA I HORA: 28, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Centre de l’Aigua de Can Font 
ADREÇA: ctra. Santpedor, 175
ORGANITZA: Parc de la Sèquia
TELÈFON: 93 877 22 31 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Des del Centre de l’Aigua de Can Font et volem ensenyar 
com es potabilitza l’aigua que arriba a la teva aixeta. 
En el marc de la masia de Can Font, rehabilitada fruit 
d’un acord entre l’Ajuntament de Manresa i Aigües de 
Manresa S.A., hi trobem el Centre de l’Aigua. És un espai 
d’interpretació de l’aigua que ofereix tres serveis ben 
diferenciats: el centre de documentació i l’arxiu històric, 
les exposicions permanents i els serveis educatius.
A banda de les explicacions sobre la casa i el ramal de 
la sèquia que hi passava pel costat, podrem conèixer el 
procés per potabilitzar l’aigua. També es podran visitar les 
exposicions permanents: L’ús racional de l’aigua, L’Aigua 
a la ciutat i Els sons de l’aigua.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 877 22 31.

Manresa Bages

Visita al Centre de l’Aigua de Can Font, la 
potabilitzadora i les exposicions permanents 

5 de 6 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: la Seu de Manresa 
DIA I HORA: 29, a les 11:30 i 12:30 h
PUNT DE TROBADA: punt d’acollida de visitants de 
la Seu
ADREÇA: baixada de la Seu, s/n
ORGANITZA: Ajuntament de Manresa, parròquia de 
Santa Maria de la Seu i Amics de la Seu
TELÈFON: 93 875 34 10 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita teatralitzada a la Seu de Manresa, amb accés a 
les cobertes, per poder contemplar aquest exemplar 
monument gòtic de la mà del seu mestre d’obres, 
Berenguer de Montagut.

Manresa Bages

Visita la Seu de Manresa amb Berenguer 
de Montagut

6 de 6 activitats



Inici Municipis

LLOC: Centre d’Interpretació del Patrimoni Històric 
de Martorell  
DIA I HORA: 27, a les 19:30 h
PUNT DE TROBADA: Centre d’Interpretació del 
Patrimoni Històric de Martorell 
ADREÇA: pg. del Quarter, 9
ORGANITZA: Ajuntament de Martorell - 
Departament de Museus
TELÈFON: 93 774 22 23 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Presentació del llibre A peu per la Via Augusta. De 
Martorell a Tarragona pel Penedès a càrrec dels seus 
autors Casimir Pla, Joan Anton Ventura i Miquel Vives.
Aquest llibre ofereix dues aportacions al coneixement de 
la Via Augusta. D’una banda, s’explica què va ser la via 
anomenada Camí d’Hèrcules ja al segle IV aC i vigent 
sota diversos noms fins als canvis de poblament de l’alta 
edat mitjana. I, d’altra banda, descriu i justifica una sèrie 
d’onze itineraris factibles a peu que segueixen els camins 
romans des de Martorell fins a Tarragona. Cada itinerari 
està acompanyat d’un text d’autors romans o àrabs 
referents al tipus d’espai que trepitgem.

Martorell Baix Llobregat

Presentació del llibre“A peu per la Via Augusta. 
De Martorell a Tarragona pel Penedès” 

1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: barri de la Vila de Martorell
DIA I HORA: 29, a les 10 h
PUNT DE TROBADA: pl. de l’Església
ADREÇA: pl. de l’Església 
ORGANITZA: Centre d’Estudis Martorellencs i 
Ajuntament de Martorell - Departament de Museus
TELÈFON: 93 774 22 23

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Itinerari urbà comentat per la vila de Martorell, i els seus 
edificis catalogats amb suport d’un fulletó imprès. 

Martorell Baix Llobregat

Descoberta del Martorell medieval: de la 
plaça de l’església al Pont del Diable

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Masdenverge
DIA I HORA: 28, a les 17 h
PUNT DE TROBADA: Centre Masdenverge Actiu
ADREÇA: ctra. d’Amposta, s/n 
ORGANITZA: Ajuntament de Masdenverge i Museu de 
les Terres de l’ Ebre
TELÈFON: 977 70 29 54

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

L’itinerari cobreix el tram del barranc de la Galera que 
uneix el nucli de Masdenverge amb el Mas de Sant Pau. 
En aquest itinerari es pot descobrir quina és la vegetació 
i la fauna típiques d’una rambla mediterrània que 
desemboca al riu Ebre, podent destacar els importants 
baladrars que hi ha a les seves ribes.
L’itinerari finalitza davant del Mas de Sant Pau, una 
imponent construcció rural bastida a finals del s. XV pels 
monjos cistercencs de Benifassà. Dissabte i diumenge al 
matí, el Centre d’Interpretació Viure al Poble, inaugurat el 
mes de juny, celebrarà jornades de portes obertes.

Masdenverge Montsià

Itinerari pel Barranc de la Galera fins al Mas 
de Sant Pau i jornada de portes obertes al 
Centre d’Interpretació Viure al Poble



Inici Municipis

LLOC: monestir de Sant Pere de Casserres
DIA I HORA: 27, 28 i 29, d’11 a 17:30 h
PUNT DE TROBADA: monestir de Sant Pere de 
Casserres
ADREÇA: ctra. del Parador de turisme de Vic (Sau)  
ORGANITZA: Consell Comarcal d’Osona
TELÈFON: 93 744 71 18

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El monestir de Sant Pere de Casserres és un antic monestir 
benedictí construït al segle XI. L’església, consagrada el 
1050, és una grandiosa basílica de tres naus i tres absis; 
una de les obres mestres del romànic català. Al costat hi 
ha un campanar massís i les dependències monàstiques 
primitives, entre les quals destaquen el claustre i l’hospital.

Masies de Roda, Les Osona

Jornada de portes obertes al monestir de 
Sant Pere de Casserres



Inici Municipis

LLOC: cementiri del Masnou 
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: cementiri del Masnou 
ADREÇA: av. Joan XXIII, 100  
ORGANITZA: Museu Municipal de Nàutica del Masnou
TELÈFON: 93 557 18 30

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El cementiri del Masnou és un veritable museu a l’aire 
lliure. L’activitat proposa apropar-se a l’obra d’escultors, 
artistes i arquitectes destacats que van treballar al Masnou 
sota encàrrec de famílies importants. Podrem veure 
obres d’arquitectes i mestres d’obra com Maurici Augé i 
Robert, Eduard Balcells i Buigas, Bonaventura Bassegoda 
i Amigó, Gaietà Buïgas i Monravà; grans escultors de 
renom dins dels ambients burgesos com ara Rafael Atché 
i Farré, Fausto Barata i Rossi, Pere Carbonell i Huguet, 
Josep Llimona i Bruguera i Josep Maria Subirachs, entre 
d’altres. També s’explicarà la creu de terme del segle XVI 
que es troba a l’espai central del cementiri.

Masnou, El Maresme

Visita guiada al cementiri del Masnou



Inici Municipis

LLOC: sala d’actes del Casal de Cultura 
DIA I HORA: 27, a les 20 h
PUNT DE TROBADA: Casal de Cultura
ADREÇA: c. Pere Aldavert, 4
ORGANITZA: Ajuntament de Matadepera
TELÈFON: 93 730 17 77 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Ens trobarem al Casal de Cultura per parlar sobre el 
monestir i conèixer la seva història més recent, sense 
oblidar el seu passat, gràcies als documents fotogràfics 
i alguns audiovisuals. Part de les fotografies que es 
projectaran formaran part d’una campanya popular de 
recollida d’imatges. 
L’acte s’inscriu en el Mil·lenari de Matadepera, que se 
celebra aquest any 2013. 

Matadepera Vallès Occidental

El monestir de Sant Llorenç del Munt: 
documents fotogràfics



Inici Municipis

LLOC:  Nau Gaudí
DIA I HORA: 27, a les 19:30 h
PUNT DE TROBADA: Nau Gaudí
ADREÇA: c. de la Cooperativa, 47 
ORGANITZA: Ajuntament de Mataró
TELÈFON: 93 758 21 00

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

En el marc de la Cooperativa Obrera Mataronina 
coneguda també com a Nau Gaudí, es realitzarà una 
conferència sobre aquest estil arquitectònic tan particular 
amb el títol L’eix Rogent-Gaudí-Puig i Cadafalch a càrrec 
d’Agàpit Borràs, arquitecte i urbanista. 

Mataró Maresme

Conferència: “L’eix Rogent - Gaudí - 
Puig i Cadafalch”

1 de 8 activitats



Inici Municipis

LLOC: casc urbà
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dies 27 i 28, de 10 a 13  i 
de 17 a 19 h; dia 29, de 10 a 13 h
PUNT DE TROBADA: Ajuntament de Mataró, 
oficina de turisme 
ADREÇA: la Riera, 48 
ORGANITZA: Ajuntament de Mataró
TELÈFON: 93 758 26 98

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El recorregut de la ruta àudio guiada us permetrà descobrir 
al vostre aire l’empremta dels romans, les restes de les 
muralles del segle XVI, l’encant especial dels carrers i de 
les places barroques i del conjunt barroc dels Dolors de 
la Basílica de Santa Maria, els edificis neoclàssics -Casa 
de la ciutat, La Peixateria- i l’arquitectura modernista de 
la mà dels arquitectes Josep Puig i Cadafalch -Casa Coll 
i Regàs, Casa Parera, La Beneficència, etc- i d’Antoni 
Gaudí amb la Cooperativa Obrera Mataronense coneguda 
com a Nau Gaudí.
La visita es pot realitzar en 5 idiomes: català, castellà, 
anglès, francès i rus.

Mataró Maresme

Ruta àudio guiada patrimonial
2 de 8 activitats



Inici Municipis

LLOC: mercat del Rengle
DIA I HORA: 28, a les 20:30 h
PUNT DE TROBADA: pl. Gran 
ADREÇA: pl. Gran 
ORGANITZA: Ajuntament de Mataró
TELÈFON: 93 758 21 00

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

A través de les explicacions d’un guia, els visitants podran 
conèixer la història del mercat del Rengle, construït al 
1891, obra de l’arquitecte Emili Cabanyes i la reforma 
de la teulada feta per l’arquitecte Puig i Cadafalch el 
1893, ara fa 120 anys. El guia comentarà la millora que 
va suposar la reforma, així com els productes que es 
venien, els preus i com funcionava el comerç de Mataró 
a la fi del segle XIX. Les explicacions del guia vindran 
acompanyades d’una performance de música i dansa.

Mataró Maresme

Visita comentada i “performance” al Rengle
3 de 8 activitats



Inici Municipis

LLOC: la Presó
DIA I HORA: 28, a les 21 h
PUNT DE TROBADA: Muralla de la Presó, 2 
ADREÇA: Muralla de la Presó, 2
ORGANITZA: Ajuntament de Mataró
TELÈFON: 93 758 21 00

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada per conèixer la construcció de la Presó 
de Mataró, les seves característiques arquitectòniques 
però també la seva funció, el tipus de presos i penes 
que s’hi complien i els diferents moments històrics que 
es van viure dins aquest edifici penitenciari singular de 
Catalunya.
La visita comptarà amb un seguit d’elements sonors: 
músiques de diferents moments i sons que es podrien 
haver escoltat a la presó en el seu temps d’ús, els quals 
acompanyaran els comentaris del guia. 

Mataró Maresme

Visita comentada i sonoritzada a la Presó
4 de 8 activitats



Inici Municipis

LLOC: Ca l’Arenas, centre d’art del Museu de Mataró
DIA I HORA: 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Ca l’Arenas, centre d’art del 
Museu de Mataró 
ADREÇA: c. d’Argentona, 64
ORGANITZA: Ajuntament de Mataró - Museu de 
Mataró
TELÈFON: 93 741 29 30

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada a Ca l’Arenas, centre d’art del Museu de 
Mataró. Originàriament, Ca l’Arenas era una edificació 
de prop de dos cossos de façana, amb pis sota teulada a 
dos vessants i pati, obra de l’arquitecte mataroní Emili 
Cabanyes i construïda a finals del segle XIX. L’immoble 
era característic de l’eclecticisme estilístic de l’època, amb 
elements compositius d’influència anglesa i del primer 
modernisme, una estança art decó, un menjador amb 
decoració personalitzada i un pati amb jardí. Per la seva 
singularitat, la façana de l’edifici està inclosa al Catàleg 
del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Mataró.
Ca l’Arenas, neix el 2006 del llegat de l’artista Jordi 
Arenas i Clavell a la seva ciutat natal i de la voluntat 
de l’ajuntament d’acceptar-lo. L’equipament custodia, 
conserva i exhibeix la col·lecció d’art del Museu de 
Mataró i disposa d’espais per a exposicions temporals i 
per a la promoció i la divulgació de l’art.

Mataró Maresme

Un tast d’art a Ca l’Arenas
5 de 8 activitats



Inici Municipis

LLOC: Clos arqueològic de Torre Llauder
DIA I HORA: 28, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Clos arqueològic de Torre Llauder 
ADREÇA: av. de Lluís Companys, s/n
ORGANITZA: Ajuntament de Mataró - Museu de 
Mataró
TELÈFON: 93 758 24 01

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Construït el 1980, el clos arqueològic conserva les 
restes d’una vil·la romana d’època d’August (finals del 
segle I aC) amb paviments decorats amb mosaic, que va 
pertànyer al territori de la ciutat romana d’Iluro (l’antiga 
Mataró romana). La vil·la va ser descoberta l’any 1961 i 
fou declarada Monumento Histórico Artístico de Interés 
Nacional -actualment, Bé Cultural d’Interès Nacional-, el 
1964.
Actualment amb el Pla Director de Torre Llauder (2008) 
s’està excavant a part del jaciment, s’ha millorat la 
conservació amb la instal·lació d’una coberta provisional i 
es treballa en la restauració. 

Mataró Maresme

Visita guiada a la vil·la romana de 
Torre Llauder

6 de 8 activitats



Inici Municipis

LLOC: Nau Gaudí
DIA I HORA: 28, a les 19 h
PUNT DE TROBADA: Nau Gaudí
ADREÇA: c. de la Cooperativa, 47
ORGANITZA: Ajuntament de Mataró
TELÈFON: 93 758 24 01

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Un guia, acompanyat d’un personatge caracteritzat com 
un obrer de la cooperativa, explicarà els detalls històrics i 
arquitectònics de la Nau Gaudí, espai que celebra el 130è 
aniversari. El personatge de l’obrer de la cooperativa 
comentarà i farà descobrir al visitant la història de la 
Cooperativa Mataronense, la seva visió sobre l’arquitecte 
Antoni Gaudí, anècdotes sobre la ciutat i de la construcció 
de la Nau Gaudí. 
Durada de l’activitat: 30 minuts.

Mataró Maresme

Visita teatralitzada a la Nau Gaudí
7 de 8 activitats



Inici Municipis

LLOC: Basílica de Santa Maria de Mataró
DIA I HORA: 28, d’11 a 14 i de 17 a 20 h
PUNT DE TROBADA: porta principal de la basílica
ADREÇA: pl. de Santa Maria, s/n
ORGANITZA: Museu Arxiu de Santa Maria
TELÈFON: 637 207 006

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La visita guiada, en grups organitzats, ens permetrà 
pujar al campanar per gaudir d’una visió ben diferent de 
la ciutat i rebre les explicacions del grup de campaners 
que es cuiden dels tocs de tot l’any. A més, es podrà 
conèixer el funcionament, el so i les interioritats de l’orgue 
monumental. Per aquesta visita del campanar i l’orgue, 
caldrà realitzar inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme de 
Mataró al telèfon 93 758 26 89.
A la tarda, a més, hom podrà recórrer les seccions del 
Museu de la Basílica: Les Santes, El Conjunt dels Dolors, 
La Lauda sepulcral i La Sala de Síntesi.

Mataró Maresme

Visita guiada a l’orgue i campanar de Santa 
Maria i jornada de portes obertes a les 
seccions del museu arxiu

8 de 8 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: Castell de Miravet
DIA I HORA: 27, 28 i 29, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
PUNT DE TROBADA: al monument
ADREÇA: camí del castell, s/n
ORGANITZA: Museu d’Història de Catalunya
TELÈFON: 977 40 73 68

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La posició estratègica del castell de Miravet ha fet que 
s’hi succeïssin els assentaments des de la prehistòria i li ha 
suposat tenir un paper important en diferents conflictes.
El castell va ser donat a l’orde del Temple, que el va 
convertir en la seu de la província templera de Catalunya 
i Aragó, durant el que seria el període de més poder 
i esplendor de la història de Miravet. Malgrat les 
remodelacions per adaptar-lo a les exigències defensives 
per l’aparició de l’artilleria, l’aspecte i les estructures que 
ens han arribat són essencialment obra dels templers.

Miravet Ribera d’Ebre

Jornades de portes obertes al 
castell de Miravet



Inici Municipis

LLOC: poblat neolític Coves del Toll
DIA I HORA: 28 i 29, d’11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: arc prehistòric de 
les Coves del Toll
ADREÇA: PK.32, ctra. N-141C de Moià a Collsuspina 
(a 6 km de Moià)
ORGANITZA: Museu de Moià
TELÈFON: 93 820 91 34

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Vine a participar als tallers i a les activitats de com vivia 
l’home a la prehistòria realitzats en un entorn únic com és 
la reconstrucció d’un poblat neolític a mida real.

Moià Bages (Moianès)

Tallers i activitats prehistòriques
1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Casa Museu Rafael Casanova
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dia 27, de 10 a 14 h; 
dies 28 i 29, de 10 a 13:30 i de 16 a 19 h
PUNT DE TROBADA: al monument
ADREÇA: c. Rafael Casanova, 13
ORGANITZA: Museu d’Història de Catalunya i 
Museu de Moià
TELÈFON: 93 830 01 43

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

En aquesta casa del segle XVI va néixer Rafael Casanova, 
protagonista de la defensa de Barcelona l’11 de setembre 
de 1714. Fill d’una família dedicada al comerç del gra i 
la llana, amb una sòlida posició a Moià, es va instal·lar 
a Barcelona per cursar-hi estudis de Dret i exercir-hi la 
seva carrera professional. Actualment, la casa acull una 
exposició que mostra les claus del conflicte des de l’esclat 
de la Guerra de Successió fins a la caiguda de Barcelona a 
mans de les tropes borbòniques, mentre Rafael Casanova 
era responsable de la defensa de la ciutat com a conseller 
en cap.

Moià Bages (Moianès)

Jornades de portes obertes a la 
Casa Museu Rafael Casanova

2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Casa Museu Rafael Casanova 
DIA I HORA: 28 i 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Casa Museu Rafael Casanova
ADREÇA: c. Rafael Casanova, 8
ORGANITZA: Museu d’Història de Catalunya i 
Museu de Moià
TELÈFON: 93 820 91 34 / 93 830 01 43

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada a la Casa Museu de Rafael Casanova, on 
coneixerem el personatge i el seu paper en la Guerra de 
Successió.
Seguidament farem una visita guiada al Museu 
Arqueològic de Moià, situat al mateix edifici, on 
coneixerem la Prehistòria al Moianès i molt especialment 
les troballes de les Coves del Toll.

Moià Bages (Moianès) 

Visita guiada a la Casa Natal Rafel 
Casanova i Museu Arqueològic de Moià

3 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: església Parroquial i ermita de Sant Isidor
DIA I HORA: 28, de 18 a 19 h
PUNT DE TROBADA: davant de l’Església Parroquial
ADREÇA: c. Ferrer i Busquets, s/n
ORGANITZA: Centre de Recerques del Pla d’Urgell 
“Mascançà”
TELÈFON: 618 013 770

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita a l’església parroquial dissenyada per Isidre Puig 
i Boada i realitzada entre 1949-1952, obra que remet a 
l’arquitectura renaixentista italiana. Després anirem a 
l’ermita de Sant Isidor de Quios, on podrem veure una 
portada gòtica (cap a 1600), una llinda amb la inscripció 
(1731), i una escultura d’alabastre d’inicis del segle XVI.
El guiatge anirà a càrrec de Maria Garganté i Joan Yeguas.

Mollerussa Pla d’Urgell

L’església Parroquial i l’ermita de 
Sant Isidor 



Inici Municipis

LLOC: Can Gomà
DIA I HORA: 28, a partir de les 18 h
PUNT DE TROBADA: Can Gomà
ADREÇA: c. Castelao, 2
ORGANITZA: Centre d’Estudis Molletans (CEM) i 
Museu Municipal Joan Abelló
TELÈFON: 93 571 95 00 / 93 544 50 99

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Construït l’any 1947, el gran casalici de l’antic “Xampany 
Gomà” amaga dos nivells subterranis de caves. Un món 
fosc i silenciós, on les parets encara expliquen històries 
d’aquells temps en què la vinya dominava els paisatges 
baixvallesans.
Places limitades, cal fer reserva prèvia per correu 
electrònic cem@molletvalles.cat o bé trucant al 
93 571 95 00 ext. 9609 per establir els grups i els horaris 
de la visita. També cal portar lot o frontal per fer llum.

Mollet del Vallès Vallès Oriental

Descoberta de les antigues caves del 
“Xampany Gomà”

1 de 3 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia

mailto:cem%40molletvalles.cat?subject=


Inici Municipis

LLOC: Jardí literari Parc de Can Mulà
DIA I HORA: 27, a les 21 h
PUNT DE TROBADA: Jardí literari  Parc de Can Mulà
ADREÇA: parc de Can Mulà
ORGANITZA: Centre d’Estudis Molletans (CEM), 
Museu municipal Joan Abelló i Escola municipal de 
música i dansa de Mollet
TELÈFON: 93 571 95 00 / 93 544 50 99

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Un menhir prehistòric de dimensions colossals, amb 
gravats i relleus que el converteixen en l’ estàtua-menhir 
més gran de tota l’Europa meridional. Us proposem una 
visita nocturna, amb pinzellades musicals, per descobrir 
aquest tresor arqueològic i alguns dels enigmes que 
amaga.

Mollet del Vallès Vallès Oriental

Els enigmes del menhir de Mollet. Visita 
comentada a la llum de la lluna i al so de la 
música

2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Museu Municipal Joan Abelló
DIA I HORA: 28, a les 11:30 h
PUNT DE TROBADA: Museu Municipal Joan Abelló
ADREÇA: c. Berenguer III, 122
ORGANITZA: Museu Municipal Joan Abelló
TELÈFON: 93 544 50 99

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Dins un contenidor com l’edifici del Museu Abelló, 
construït l’any 1908 i que conserva la façana modernista, 
es podrà gaudir dels escenaris de la vida domèstica 
d’aquella època que configuren un aparador d’interioritats 
desvetllades i on podrem descobrir el llenguatge de les 
coses petites. Les peces exposades són majoritàriament 
objectes decoratius i escultures de petit format de metall, 
ceràmica i vidre.

Mollet del Vallès Vallès Oriental

Vestigis del Modernisme, interioritats 
quotidianes. Visita comentada a l’exposició

3 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: nucli antic de Monistrol de Montserrat
DIA I HORA: 28 i 29, d’11 a 12 h
PUNT DE TROBADA: davant Ajuntament
ADREÇA: pl. de la Font Gran, 2
ORGANITZA: Ajuntament de Monistrol de Montserrat
TELÈFON: 93 835 00 11

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Monistrol de Montserrat ha estat emmurallada en diferents 
èpoques històriques. Podem partir de la línia construïda 
per ordre de Pere III el Cerimoniós el 1369, per endinsar-
nos en el creixement dels següents segles. Les pedres 
de Monistrol, testimonis de les vicissituds bèl·liques, 
van caure per conseqüències de la Guerra de Successió 
Espanyola (1702-1714). Emperò, tot i l’entrada dels 
francesos de Bonaparte, no va ser fins a la Guerra dels Set 
Anys (1833-1840) quan, fruit de les incursions carlines, la 
vila es va haver de fortificar en dues ocasions més.
L’activitat consistirà en visitar els principals punts 
d’aquestes muralles per resseguir-ne el seu historial i les 
incursions carlines. 

Monistrol de Montserrat Bages

Visita guiada: Carlins a Monistrol de 
Montserrat o l’evolució d’un sistema 
defensiu

1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Basílica de Santa Maria de Montserrat
DIA I HORA: 28, a les 13 h
PUNT DE TROBADA: Oficina d’Informació i Turisme 
de Montserrat
ADREÇA: Abadia de Montserrat, s/n
ORGANITZA: Museu de Montserrat
TELÈFON: 93 877 77 27

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada que ens permetrà apropar-nos al nou 
orgue de Montserrat: coneixerem de prop el procés de 
construcció, el seu funcionament i el seu ús, tant litúrgic 
com d’instrument de concert.
Des de la cripta de la basílica accedirem al primer pis de 
l’església per una escala de cargol original del segle XVI, 
fins a la capella de Sant Fructuós, lloc habitual d’assaig 
dels organistes de Montserrat. El recorregut finalitza a la 
Sagristia Nova, on podrem apreciar els treballs pictòrics i 
de marqueteria de Josep Obiols.

Monistrol de Montserrat Bages

Visita al nou orgue de Montserrat
2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Basílica de Santa Maria de Montserrat
DIA I HORA: 28, a les 16 h
PUNT DE TROBADA: Oficina d’Informació i Turisme 
de Montserrat
ADREÇA: Abadia de Montserrat, s/n
ORGANITZA: Museu de Montserrat
TELÈFON: 93 877 77 27

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

 Amb aquesta visita us oferim la possibilitat de conèixer 
dos àmbits privats del monestir.
En primer lloc, l’edifici de l’Escolania, un espai 
entranyable on veureu les instal·lacions de l’escola- 
residència i coneixereu el dia a dia dels escolans.
En segon lloc, la Sagristia Nova, un dels espais més 
significatius de la basílica, que a més destaca pel valor 
artístic extraordinari de les pintures murals de Josep 
Obiols. Complementant aquest conjunt trobem les 
magnífiques marqueteries del mobiliari, dissenyades 
també per Josep Obiols.

Monistrol de Montserrat Bages

Visita a l’Escolania i la Sagristia Nova 
de Montserrat

3 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Montcada i Reixac
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: Casa de la Vila 
ADREÇA: c. Major, 32  (Casa de la Vila) 
ORGANITZA: Museu Municipal de Montcada 
(Aj. Montcada i Reixac)
TELÈFON: 93 565 11 21

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Descoberta del llegat arquitectònic de la colònia 
d’estiueig, com per exemple la Torre Vila (casa Cactus), 
que es va establir al poble de Montcada i Reixac de 
finals del segle XIX, quan la burgesia barcelonina venia 
a prendre les aigües i a gaudir dels rius i muntanyes que 
l’envolten. La riquesa aqüífera d’aquest territori i el 
Modernisme són la base fonamental d’aquesta ruta que 
tindrà el colofó final amb la visita teatralitzada de la Casa 
de les Aigües, un referent del patrimoni industrial català 
i tresor modernista local. La durada prevista és de dues 
hores i mitja.

Montcada i Reixac Vallès Occidental

Itinerari per la Montcada modernista + la 
Fàbrica de l’Aigua



Inici Municipis

LLOC: ermita de Sant Martí 
DIA I HORA: 28, de 17:30 a 20:30 h
PUNT DE TROBADA: ermita de Sant Martí 
ADREÇA: c. de l’Ermita s/n (al costat del club de tenis 
Turó del Mar) 
ORGANITZA: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Montgat i parròquia de Montgat 
TELÈFON: 93 469 07 37

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

S’obriran les portes de l’ermita de Sant Martí  i a 
continuació, a partir de les 18 hores, podrem assistir a 
l’actuació de la coral del Centre Recreatiu i Cultural de 
Montgat que farà un repertori de cant coral. 

Montgat Maresme

Jornada de portes obertes a l’ermita de Sant 
Martí amb l’actuació de la coral del Centre 
Recreatiu i Cultural de Montgat

1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: torre de guaita de Ca l’Alsina
DIA I HORA: 29, d’11 a 13 h
PUNT DE TROBADA: torre de guaita de ca l’Alsina 
ADREÇA: pg. Marítim (barri casc antic) 
ORGANITZA: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Montgat
TELÈFON: 93 469 07 37

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Jornada de portes obertes a la Torre de Guaita i defensa, 
construïda al segle XVI, que formava part de l’antiga 
masia de Ca l’Alzina. 

Montgat Maresme

Jornada de portes obertes a la torre 
de guaita de Ca l’Alsina

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: jaciment romà de Mons Observans 
(Can Tacó - Turó d’en Roina)
DIA I HORA: 29, d’11 a 14  i de 16 a 18 h 
PUNT DE TROBADA: jaciment romà de Mons Observans 
ADREÇA: Turó de can Tacó o Turó d’en Roina 
(muntanya de les Tres Creus) 
ORGANITZA: Ajuntament de Montmeló i Ajuntament 
de Montornès del Vallès
TELÈFON: 93 572 11 66  (Museu)

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Una jornada de portes obertes amb visites guiades i 
teatralitzades.
Podreu assistir al taller d’arqueologia per aprendre, de 
primera mà, l’ofici d’arqueòleg (majors de 3 anys) i  al 
taller Roma Vitrix, per experimentar com era la vida dels 
legionaris romans (majors de 12 anys).
Les visites guiades i els tallers es duran a terme a les hores 
en punt. 

Montmeló Vallès Oriental

Veniu a conèixer l’assentament romà de 
Mons Observans 



Inici Municipis

LLOC: jaciment romà de Mons Observans 
(Can Tacó - Turó d’en Roina)
DIA I HORA: 29, d’11 a 14  i de 16 a 18 h 
PUNT DE TROBADA: jaciment romà de Mons Observans 
ADREÇA: Turó de can Tacó o Turó d’en Roina 
(muntanya de les Tres Creus) 
ORGANITZA: Ajuntament de Montornès del Vallès i 
Ajuntament de Montmeló
TELÈFON: 93 572 11 70 
(Ajuntament de Montornès del Vallès)

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Una jornada de portes obertes amb visites guiades i 
teatralitzades.
Podreu assistir al taller d’arqueologia per aprendre, de 
primera mà, l’ofici d’arqueòleg (majors de 3 anys) i  al 
taller Roma Vitrix, per experimentar com era la vida dels 
legionaris romans (majors de 12 anys).
Les visites guiades i els tallers es duran a terme a les hores 
en punt.

Montornès del Vallès Vallès Oriental

Veniu a conèixer l’assentament romà de 
Mons Observans 



Inici Municipis

LLOC: l’església vella de Sant Miquel
DIA I HORA: 28, a les 19 h
PUNT DE TROBADA: pl. Joan Miró, davant la font
ADREÇA: pl. Joan Miró
ORGANITZA: Ajuntament de Mont-roig del Camp
TELÈFON: 977 81 17 49

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada a l’església vella de Sant Miquel, (XII- 
XVII). Se’n té notícies des de l’any 1194. No tant sols 
es viatjarà al llarg de la seva història, sinó que també 
ens endinsarem en una anàlisi pictòrica del quadre de 
Joan Miró Poble i Església Vella de Mont-roig en el qual 
l’artista va pintar l’església vella amb gran bellesa.

Mont-roig del Camp Baix Camp

Redescobrim el nostre patrimoni
1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Mont-roig del Camp
DIA I HORA: 28, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: velòdrom Josep Florenció 
ADREÇA: c. Aureli Escarré 
ORGANITZA: Centre d’Estudis Mont-rogencs
TELÈFON: 977 83 72 37 / secrecemont@gmail.com

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita comentada del Jaciment el Velòdrom. L’any 1983, 
en iniciar-se les obres de construcció del velòdrom de 
la població es van descobrir restes d’època romana; els 
treballs d’excavació arqueològica realitzats van permetre 
descobrir una sèrie d’estances i dipòsits i un abocador 
de deixalles, pertanyents a l’àrea industrial d’una vil·la 
romana. 

Mont-roig del Camp Baix Camp

Conèixer l’entorn. Jaciment el Velòdrom
2 de 2 activitats

mailto:secrecemont%40gmail.com?subject=


Inici Municipis

LLOC: al castell 
DIA I HORA: 29, a les 12 h 
PUNT DE TROBADA: porta del Castell 
ADREÇA: pl. del Castell, s/n
ORGANITZA: Ajuntament de Móra d’Ebre
TELÈFON: 977 40 00 12 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita comentada per tot el recinte del Castell. Inclou una 
visita a la Torre Fusellera, al Centre d’Interpretació de les 
Guerres Carlines i a la Cisterna del Castell, reconvertida 
en museu fotogràfic.

Móra d’Ebre Ribera d’Ebre

Visita comentada al castell de Móra d’Ebre



Inici Municipis

LLOC: església de Sant Miquel de Riunoguès 
DIA I HORA: 29, a les 17 h 
PUNT DE TROBADA: davant de l’església de Sant 
Miquel 
ADREÇA: veïnat de Riunoguès (Riunoguers)
ORGANITZA: País d’Art i d’Història Les Valls 
Catalanes del Tec i del Ter
TELÈFON: +33 4 68 83 99 49 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Situada al cor de la sureda, aquesta església habitualment 
tancada al públic, us descobrirà el seu patrimoni religiós 
excepcional.

Morellàs i les Illes 
(Maureillas-las-Illas)

Catalunya Nord

Visita guiada a l’església de 
Sant Miquel de Riunoguès



Inici Municipis

LLOC: cartoixa d’Escaladei 
DIA I HORA: 27, 28 i 29, de 10 a 20 h 
PUNT DE TROBADA: al monument 
ADREÇA: camí de la Cartoixa, s/n
ORGANITZA: Museu d’Història de Catalunya
TELÈFON: 977 82 70 06 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La cartoixa d‘Escaladei està ubicada en un espai on els 
monjos cartoixans van seguir un model de vida marcat 
pel silenci i l’oració, combinant la solitud eremítica amb 
l’empara de la vida comunitària. La cartoixa es va fundar 
gràcies a una concessió d’Alfons I, amb el propòsit de 
fixar un poblament en terres acabades de conquerir. Les 
donacions i compres que es van produir posteriorment van 
convertir la cartoixa en un gran senyor feudal. 
Ara, les darreres obres de restauració han tret a la llum 
part del passat esplendor, visitable en un nou espai 
corresponent a l’àrea de vida comunitària.

Morera de Montsant, La Priorat

Jornades de portes obertes a la cartoixa 
d’Escaladei



Inici Municipis

LLOC: Mura
DIA I HORA: 28, a les 11:30 h 
PUNT DE TROBADA: Ajuntament de Mura
ADREÇA: Puig-Gili, s/n
ORGANITZA: Ajuntament de Mura
TELÈFON: 93 831 72 26 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Veniu a descobrir una part del patrimoni arquitectònic i 
cultural d’aquest petit municipi del Bages, amb carrers 
d’aires medievals, situat al bell mig del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Veniu a gaudir d’un recorregut guiat i comentat pels 
carrers empedrats del pobles i conèixer com vivia la seva 
gent. Visitarem dos dels seus principals recursos, l’església 
romànica de Sant Martí i el Molí del Mig; tot envoltat per 
un paisatge rural ple d’històries i de llegendes, que no us 
deixaran indiferents. 

Mura Bages

Descobreix el patrimoni de Mura, de 
l’església de Sant Martí al Molí del Mig



Inici Municipis

LLOC: capella romànica de Sant Bartomeu
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, a les 18 h (inauguració); 
dia 29, de 12 a 14  i de 18 a 20 h 
PUNT DE TROBADA: capella romànica de Sant 
Bartomeu
ADREÇA: c. Sant Bartomeu, s/n
ORGANITZA: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
Navarcles i Grupart el Coro
TELÈFON: 93 831 00 11

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Exposició del X Concurs de fotografia “El patrimoni 
arquitectònic de Navarcles” on veureu les imatges 
participants relacionades amb l’entorn patrimonial de 
Navarcles com l’església, el campanar, els carrers, Sant 
Benet, etc. L’exposició restarà oberta els dos primers caps 
de setmana d’octubre.

Navarcles Bages

Exposició del X Concurs de fotografia “El 
patrimoni arquitectònic de Navarcles”



Inici Municipis

LLOC: Castell d’Olèrdola
DIA I HORA: 29, de 12 a 13:30 h
PUNT DE TROBADA: Castell d’Olèrdola. Recepció 
Centre d’Interpretació del MAC - Olèrdola
ADREÇA: Castell d’Olèrdola, s/n 
ORGANITZA: Museu d’Arqueologia de Catalunya
TELÈFON: 93 890 14 20 / 675 78 29 36

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Un recorregut pel conjunt històric permetrà conèixer en 
quin moment es varen descobrir les ruïnes i les hipòtesis 
que els erudits dels segles XVIII i XIX varen formular 
sobre els seus orígens, la identificació amb la ciutat de 
Carthago Vetus i les teories entorn l’antiguitat de les 
tombes olerdolanes.

Olèrdola Alt Penedès

Qui, com i quan es varen descobrir 
les ruïnes Olèrdola



Inici Municipis

LLOC: antiga estació 
DIA I HORA: 28, de 12 a 13 h
PUNT DE TROBADA: davant l’Església parroquial
ADREÇA: pl. Major, s/n  
ORGANITZA: Centre de Recerques del Pla d’Urgell. 
Mascançà
TELÈFON: 618 013 770

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita  a una de les estacions de l’antiga via de ferrocarril 
de la línia Mollerussa-Balaguer. Us explicarem quina 
era la ruta, la seva construcció (1900-1905), el seu 
funcionament fins al 1951, per a què s’utilitzava i, 
sobretot, què va significar per a l’economia i la població 
de la zona. El guiatge anirà a càrrec de Sebastià Garralon i 
Santi Campo.

Palau d’Anglesola, El Pla d’Urgell

El “Trenquet”. La línia Mollerussa - 
Balaguer  



Inici Municipis

LLOC: Palau Saverdera 
DIA I HORA: 28, de 10 a 13 h
PUNT DE TROBADA: Centre d’Acollida Turística - CAT 
de Vilajuïga
ADREÇA: pg. de Catalunya, s/n   
ORGANITZA: Consorci Terra de Pas
TELÈFON: 972 53 00 05

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Sortida des del Centre d’Acollida Turística - CAT de 
Vilajuïga des d’on ens desplaçarem amb un trenet turístic 
per visitar el poblat neolític Ca n’Isach i la ruta dòlmens 
de la Fantasia, per tornar al Centre d’Acollida Turística - 
CAT de Vilajuïga a les 13 h.

Palau-saverdera Alt Empordà

Patrimoni Terra de Pas  



Inici Municipis

LLOC: masia la Marineta 
DIA I HORA: 27, a les 17 h
PUNT DE TROBADA: a la mateixa masia
ADREÇA: c. Marineta,1    
ORGANITZA: Ajuntament de Parets del Vallès
TELÈFON: 93 573 98 00

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada a la Marineta, Masia d’època medieval 
que es composa de 3 plantes i un pati frontal. Apareix en 
documents els anys 1497 i 1515 amb el seu nom original: 
Can Massó. Se sap que va dependre del monestir de Sant 
Cugat i que a partir del segle XVI passà per diverses mans, 
com per exemple per la família Calderó, que l’adquirí com 
a finca d’explotació agrícola i ramadera l’any 1687.
Cal fer reserva prèvia trucant a Can Rajoler, al telèfon 
93 573 98 00.

Parets del Vallès Vallès Oriental

Visita guiada a la Masia la Marineta
1 de 3 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: Torre Cellers 
DIA I HORA: 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: a la mateixa masia
ADREÇA: c. de la Torre de Cellers, s/n    
ORGANITZA: Ajuntament de Parets del Vallès
TELÈFON: 93 573 98 00

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada a la Torre de Cellers, castell o fortalesa 
habitat en època ibera, i probablement romana, justificat 
per l’existència d’un forn ibèric. Catalogada com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional, consta com a jaciment 
arqueològic a la Carta Arqueològica de Catalunya i va 
rebre el premi al castell millor conservat de Catalunya.
Cal fer reserva prèvia trucant a Can Rajoler al telèfon 
93 573 98 00.

Parets del Vallès Vallès Oriental

Visita guiada a la Torre Cellers
2 de 3 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: Torre Malla 
DIA I HORA: 28, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: a la mateixa masia
ADREÇA: camí de la Torre Malla, s/n    
ORGANITZA: Ajuntament de Parets del Vallès
TELÈFON: 93 573 98 00

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada a la Torre Malla, indret o casa forta, conegut 
com Vilatzir, el qual va ser propietat de la família d’aquest 
nom i domini del monestir de Sant Cugat des del segle 
X fins a principis del segle XIII. La primera referència 
escrita és del 904, en l’acta de consagració de la parròquia 
de Sant Esteve de Parets. Villa Luidviro.
Cal fer inscripció prèvia trucant a Can Rajoler, al telèfon 
93 573 98 00.

Parets del Vallès Vallès Oriental

Visita guiada a la Torre Malla
3 de 3 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: Pedret i Marzà 
DIA I HORA: 28, de 16 a 17 h
PUNT DE TROBADA: Centre d’Acollida Turística – 
CAT de Vilajuïga 
ADREÇA: pg. de Catalunya, s/n    
ORGANITZA: Consorci Terra de Pas  
TELÈFON: 972 53 00 05

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Sortida del Centre d’Acollida Turística - CAT de Vilajuïga 
des d’on ens desplaçarem amb un trenet turístic per 
visitar l’església romànica de Sant Esteve de Pedret. A 
les 17 h tornarem al Centre d’Acollida Turística - CAT de 
Vilajuïga.

Pedret i Marzà Alt Empordà

Patrimoni Terra de Pas



Inici Municipis

LLOC: església de Sant Ramon 
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: pl. Sant Ramon 
ADREÇA: pl. Sant Ramon    
ORGANITZA: Ajuntament del Pla de Santa Maria  
TELÈFON: 977 63 00 06

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada a l’església romànica de Sant Ramon, 
temple construït a finals del segle XII i declarat monument 
històric artístic nacional.

Pla de Santa Maria, El Alt Camp

Visita a l’església romànica de Sant Ramon



Inici Municipis

LLOC: gorgues del riu Brugent i castell d’Hostoles
DIA I HORA: 29, a les 9 h
PUNT DE TROBADA: aparcament del cementiri de 
les Planes d’Hostoles 
ADREÇA: ctra. C-63, s/n    
ORGANITZA: Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa  
TELÈFON: 972 26 01 41

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

A través d’aquesta excursió descobrirem diferents gorgs 
i salts d’aigua que es van succeint al llarg de tota la vall 
d’Hostoles. Pujarem al castell d’Hostoles, fortalesa 
emblemàtica i quarter general de Verntallat i dels exèrcits 
remences, i on queden algunes estances i murs, la torre de 
l’Homenatge i una magnífica cisterna del segle XIII.
Des de la fortificació es gaudeix de la panoràmica de 
la vall d’Hostoles. El fet que el riu hagi estat lligat des 
de temps molt llunyans a l’activitat humana ha fet que 
s’hagin explicat i escrit moltes històries i llegendes 
d’aquests indrets especials que el riu ha anat modelant 
al llarg dels anys. Al fons de la vall, s’han ajuntat l’aigua 
i la lava i per això, la morfologia del curs fluvial és 
accidentada i plena de sorpreses.
Per assistir a l’excursió és imprescindible fer reserva 
prèvia per telèfon al 972 26 81 12. Durada aproximada: 
4 hores.

Planes d’Hostoles, Les La Garrotxa

Excursió guiada a les gorgues del riu 
Brugent i al castell d’Hostoles. Descobreix 
la Garrotxa!

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: castell de Claramunt
DIA I HORA: 27, 28 i 29. De 10 a 13:30 h (+30) i de 
16 a 18:30 h (+30)
PUNT DE TROBADA: castell de Claramunt 
ADREÇA: castell de Claramunt    
ORGANITZA: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
La Pobla de Claramunt 
TELÈFON: 670 22 55 16 / 93 808 60 75

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El castell de Claramunt és el principal reclam turístic de 
la Pobla de Claramunt. Fortalesa datada del segle X i que 
se situa dalt d’un turó des del qual es pot contemplar una 
espectacular vista de l’entorn natural que l’envolta. 
És un dels deu millors castells de Catalunya i el millor de 
l’Anoia. En aquesta fortalesa, que forma part dels Castells 
de Frontera, s’organitzen diverses activitats culturals i 
lúdiques, com l’Aplec de l’1 de maig, l’Anoia Folk o el 
Concert de Música als Castells, de la Fundació Castells 
Culturals de Catalunya.

Pobla de Claramunt, La Anoia

Visita guiada al castell de Claramunt



Inici Municipis

LLOC: als Jardins Artigas
DIA I HORA: 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: taquilla dels Jardins Artigas
ADREÇA: via del carrilet, s/n    
ORGANITZA: Ajuntament de La Pobla de Lillet
TELÈFON: 687 998 541

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita comentada als Jardins Artigas dissenyats a principis 
de s. XX per l’arquitecte Antoni Gaudí. Els Jardins Artigas 
mostren com arquitectura i natura es combinen en perfecte 
harmonia. Fonts, bancs, ponts, baranes i el riu Llobregat, 
són presents en cada racó de l’únic jardí humit dissenyat 
pel genial arquitecte.

Pobla de Lillet, La Berguedà

Visita als Jardins Artigas



Inici Municipis

LLOC: nucli antic de Polinyà
DIA I HORA: 29, d’11 a 13 h
PUNT DE TROBADA: Germandat de Polinyà
ADREÇA: av. 11 de setembre    
ORGANITZA: Ajuntament de Polinyà, Regidoria de 
Cultura
TELÈFON: 93 713 02 64

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Aquesta activitat familiar pretén donar unes pinzellades 
del Polinyà històric en especial anècdotes i llegendes al 
voltant del nostre municipi.

Polinyà Vallès Occidental

Un tomb pel Polinyà històric



Inici Municipis

LLOC: col·legiata de Sant Pere de Ponts
DIA I HORA: 28, de 10 h a 13 h
PUNT DE TROBADA: col·legiata de Sant Pere de Ponts
ADREÇA: pl. dels Amics de Sant Pere    
ORGANITZA: Patronat Municipal d’Iniciatives de Ponts 
i Amics de Sant Pere
TELÈFON: 973 46 22 33

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada al conjunt arquitectònic de la col·legiata de 
Sant Pere de Ponts (s. XI) i a la recentment restaurada 
sala capitular. Les visites comptaran amb les explicacions 
històriques de l’historiador pontsicà Manuel Gabriel i 
Forn, president de l’Associació Amics de Sant Pere de 
Ponts.
Cal reserva prèvia, per concretar les visites caldrà 
apuntar-se a les oficines del Patronat Municipal 
d’Iniciatives de Ponts o bé trucant al 973 46 22 33.

Ponts La Noguera

Visites guiades a la col·legiata de 
Sant Pere de Ponts i Sala Capitular

1 de 2 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: col·legiata de Sant Pere de Ponts
DIA I HORA: 29, a les 18 h 
PUNT DE TROBADA: col·legiata de Sant Pere de Ponts
ADREÇA: pl. dels Amics de Sant Pere    
ORGANITZA: Patronat Municipal d’Iniciatives de Ponts 
i Amics de Sant Pere
TELÈFON: 973 46 22 33

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Concert de cloenda amb la participació de la Coral 
Pontsicana, dirigida pel pontsicà Narcís Cercós, i la Coral 
Espluguina de l’Espluga de Francolí, dirigida per Xavier 
Morgades.
Les dues formacions corals oferiran una mostra del seu 
repertori.

Ponts La Noguera

Concert de cloenda de les Jornades 
Europees del Patrimoni a Ponts

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Monestir de Sant Pere de Rodes
DIA I HORA: 29. Conferència a les 15:30 h, 
recital a les 17 h
PUNT DE TROBADA: al monument
ADREÇA: camí del Monestir, s/n    
ORGANITZA: Museu d’Història de Catalunya i 
Salvem Querroig
TELÈFON: 972 19 42 38

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Conferència sobre la història i gestió de la línia de frontera 
franco-espanyola a la província de Girona a càrrec de Joan 
Capdevila i Subirana, delegat espanyol de la comissió 
mixta d’afitament amb una presentació dels objectius de 
l’associació europea “Salvem Querroig”. 
Recital sobre l’obra de Franz Liszt, Primer any de 
Pelegrinatge a Suïssa a càrrec de Philippe Argenty, 
pianista internacional natural d’Osseja, director artístic 
dels festivals “Les clés du classique” i “Puigcerdà piano 
master class”.

Port de la Selva, El Alt Empordà

Conferència sobre història i gestió de la 
línia de frontera franco-espanyola i Recital 
sobre l’obra de Franz Liszt

1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: conjunt monumental de Sant Pere de Rodes
DIA I HORA: 27, 28 i 29, de 10 a 20 h
PUNT DE TROBADA: al monument
ADREÇA: camí del Monestir, s/n   
ORGANITZA: Museu d’Història de Catalunya
TELÈFON: 972 19 42 38

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Al capdamunt de la serra de Verdera s’aixeca un dels 
conjunts monumentals més interessants per conèixer el 
món medieval. En aquest espai es reuneixen tres elements 
que representen els puntals de la societat feudal: els 
que resen, al monestir de Sant Pere de Rodes; els que 
produeixen, al poblat de Santa Creu, i els que lluiten, al 
castell de Verdera.

Port de la Selva, El Alt Empordà

Jornades de portes obertes al conjunt 
monumental de Sant Pere de Rodes

2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: centre cívic la Sala del Ball del Port de la Selva i 
jaciment del poble de Santa Creu de Rodes
DIA I HORA: 28, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: centre cívic la Sala del Ball 
ADREÇA: Moll d’en Balleu, 4    
ORGANITZA: Ajuntament del Port de la Selva
TELÈFON: 972 38 70 25 / 972 38 71 22

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Xerrada sobre els resultats dels darrers treballs 
arqueològics al poble de Santa Creu de Rodes i sessió 
pràctica sobre els materials arqueològics provinents de 
les excavacions. A càrrec de les arqueòlogues Montserrat 
Mataró, Imma Ollich i Anna Maria Puig. Per acabar la 
sessió farem una visita comentada al jaciment de Santa 
Creu. 
El Poble de Santa Creu de Rodes, situat al Cap de Creus 
té un fort lligam amb el Monestir de Sant Pere de Rodes. 
Les excavacions arqueològiques que s’hi estan fent des 
de l’any 2007 estan posant al descobert una gran quantitat 
d’informació de com es vivia en el període medieval a 
casa nostra. 

Port de la Selva, El Alt Empordà

Descobreix els teus tresors. El Jaciment de 
Santa Creu de Rodes

3 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Portbou
DIA I HORA: 29, de 16 a 20 h
PUNT DE TROBADA: Oficina Turisme de Llançà  
ADREÇA: c. Camprodon, 16     
ORGANITZA: Consorci Terra de Pas
TELÈFON: 972 53 00 05

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Sortida de l’Oficina Turisme de Llançà des d’on ens 
desplaçarem en un trenet turístic per visitar l’estació 
de Renfe de Portbou i el Memorial Walter Benjamin a 
Portbou (recorregut a peu). A les 20 h arribada a l’Oficina 
Turisme de Llançà. 

Portbou Alt Empordà

Patrimoni Terra de Pas 



Inici Municipis

LLOC: conjunt històric
DIA I HORA: 28 i 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Oficina Municipal de Turisme 
ADREÇA: c. de la Muralla, 3     
ORGANITZA: Ajuntament de Prades
TELÈFON: 977 86 83 02 (dissabte i diumenge)

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada pel conjunt històric de Prades, declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional l’any 1993.

Prades Baix Camp

Visita guiada al conjunt històric



Inici Municipis

LLOC: Cadira del Bisbe
DIA I HORA: 29, de 10:30 a 14 h 
PUNT DE TROBADA: pl. de la Vila o Cadira del Bisbe 
ADREÇA: pl. de la Vila     
ORGANITZA: Museu de Premià de Dalt
TELÈFON: 93 693 15 15 - 93 693 15 74

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La Cadira del Bisbe és un poblat ibèric fortificat, datat 
des de la meitat dels segle V fins a mitjan del segle I aC. 
Ubicat en un lloc estratègic, amb una clara intenció de 
control del territori: la vall de Premià i el pas de la ruta que 
uneix la plana i la serra de Sant Mateu, via de pas cap al 
Vallès. 
Durant tot el matí podreu participar en visites guiades, 
tallers didàctics, jocs i xerrades relacionades amb el món 
ibèric.

Premià de Dalt Maresme

VI Festa ibèrica de la Cadira del Bisbe



Inici Municipis

LLOC: Sant Jaume de Rigolisa, Capella Mare de Déu 
de Gràcia
DIA I HORA: 28, a les 10 h 
PUNT DE TROBADA: pl. del campanar de Santa Maria 
ADREÇA: pl. de Santa Maria     
ORGANITZA: Associació Terrossos
TELÈFON: 609 037 496

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La passejada musical és una activitat lúdica i cultural 
que vol apropar la música i el patrimoni arquitectònic i 
natural a la gent que hi té interès però normalment no té 
l’oportunitat de detenir-s’hi.
En grups d’entre 20 i 30 persones es realitzarà un 
recorregut pel patrimoni de Puigcerdà i en cada parada 
a alguna de les esglésies o llocs emblemàtics, s’oferirà 
una mini audició de 20 minuts de música de cambra. El 
guia aprofitarà el passeig per explicar el context històric i 
cultural oportú pel recorregut i també per introduir-nos en 
el context i llenguatge musical en relació als concerts.

Puigcerdà Cerdanya

Passejades musicals



Inici Municipis

LLOC: Vall de Núria
DIA I HORA: 29, de 9:30 a 13:30 h 
PUNT DE TROBADA: Santuari de Núria 
ADREÇA: Santuari de Núria, s/n     
ORGANITZA: Institut Ramon Muntaner i Centre 
d’Estudis Comarcals del Ripollès
TELÈFON: 977 40 17 57

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El camí de romiatge de Núria és un dels més tradicionals 
de Catalunya. Sortint del santuari de Núria -on es farà una 
explicació d’aquells trets arquitectònics més significatius 
del l’edifici- el recorregut passa per un engorjat 
impressionant, amb salts d’aigua i llegendes associades, 
entre els que destaquem el Pont de Cremal. Aquest és un 
camí que conjuga natura, tradició, modernitat, un clàssic 
de l’excursionisme català. Aquesta activitat s’emmarca en 
el VIII Col·loqui d’Estudis Transpirinencs.

Queralbs Ripollès

El Camí de Romiatge de Núria



Inici Municipis

LLOC: Rabós d’Empordà
DIA I HORA: 27, de 16 a 20 h 
PUNT DE TROBADA: Centre d’Acollida Turística - CAT 
de Vilajuïga 
ADREÇA: pg. de Catalunya, s/n     
ORGANITZA: Consorci Terra de Pas
TELÈFON: 972 53 00 05

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Sortida del Centre d’Acollida Turística - CAT de Vilajuïga 
des d’on visitarem l’església de Sant Romà de Delfià, 
farem un recorregut pel Rabós romànic i visita a l’església 
de Santa Julita, i pel Rabós medieval. Visita al monestir 
de Sant Quirze de Colera i parròquia de Santa Maria i a 
les 20 h tornada al Centre d’Acollida Turística - CAT de 
Vilajuïga.

Rabós d’Empordà Alt Empordà

Patrimoni Terra de Pas



Inici Municipis

LLOC: centre del poble i església
DIA I HORA: 28, a les 12 h 
PUNT DE TROBADA: davant de l’església de 
Sant Vicenç
ADREÇA: le Village     
ORGANITZA: País d’Art i d’Història Les Valls 
Catalanes del Tec i del Ter
TELÈFON: +33 4 68 83 99 49

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Durant aquesta visita, de durada entre una hora i mitja i 
dues hores, descobriu el poble de Reiners i especialment 
el seu patrimoni religiós.

Reiners (Reynès) Catalunya Nord

Visita guiada a Reiners



Inici Municipis

LLOC: Centre de Lectura de Reus
DIA I HORA: 27 i 28, d’11 a 14 i de 17 a 20 h
PUNT DE TROBADA: vestíbul de la Biblioteca del 
Centre de Lectura de Reus
ADREÇA: c. Major, 15    
ORGANITZA: Centre de Lectura de Reus
TELÈFON: 977 77 31 12 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El Centre de Lectura s’afegeix a la iniciativa patrimonial 
europea “Europa, un patrimoni comú”, amb un recorregut 
per l’edifici del Centre de Lectura de Reus que acull el 
patrimoni artístic de l’entitat. El recorregut inclou obres 
de Santiago Rusiñol, Josep Roig i Soler, Pau Gargallo, 
Melcior Domenge, Salvador Juanpere, Albert Macaya, 
Manel Margalef, Joan Casals, Lluís Doñate, Antoni Mas, 
Manel Llauradó, Neus Coll, Carles Amill, Baldomer 
Galofre, Miquel S. Jassans, Ceferí Olivé, Carles Guerra, 
etc.

Reus Baix Camp

Recorregut pel patrimoni artístic del 
Centre de Lectura

1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Gaudí Centre
DIA I HORA: 29, d’11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Gaudí Centre 
ADREÇA: pl. Mercadal, 3    
ORGANITZA: Agència de Promoció de la Ciutat
TELÈFON: 977 01 06 70 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Un sorprenent centre d’interpretació sobre la vida i l’obra 
de l’arquitecte Antoni Gaudí, un museu modern dissenyat 
amb les últimes tecnologies, on es pot experimentar 
amb les maquetes tàctils i interactives, per a descobrir 
els secrets de la seva innovadora arquitectura i gaudir de 
l’espectacle multi pantalla de 360º.

Reus Baix Camp

Visita al Gaudí Centre
2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Ribes de Freser 
DIA I HORA: 28, a les 17 h 
PUNT DE TROBADA: Oficina de Turisme Vall de Ribes 
ADREÇA: ctra. de Bruguera, 2     
ORGANITZA: Ajuntament de Ribes de Freser
TELÈFON: 972 72 77 28

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada cultural pel llegat patrimonial, avui encara 
visible, de l’arquitecte municipal i parroquial durant els 
anys 30, 40 i 50, Josep Danés. 

Ribes de Freser Ripollès

Passeig per l’arquitectura de Josep Danés



Inici Municipis

LLOC: Ripoll
DIA I HORA: 29, de 15 a 19 h (al Centre d’Interpretació a 
partir de les 16 h)
PUNT DE TROBADA: Oficina de Turisme de Ripoll- 
Centre d’interpretació del Monestir de Ripoll 
ADREÇA: pl. Abat Oliba, s/n    
ORGANITZA: Terra de Comtes i Abats
TELÈFON: 972 70 23 51 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El Monestir de Santa Maria de Ripoll és un monument  
excepcional  per  copsar  el principi i la fermesa de 
la trajectòria històrica catalana. Fins al s. XII va ser 
el panteó comtal on foren enterrats els principals 
descendents dels casals de Barcelona i Cerdanya - Urgell, 
des de Guifré el Pelós fins a Ramon Berenguer IV.
El passat històric i llegendari de Ripoll ha fet que 
hagi estat considerat tradicionalment com el bressol 
de Catalunya. Aquest és el punt de partida del Centre 
d’Interpretació del Monestir de Santa Maria de Ripoll, 
un espai museogràfic divulgatiu que explica com 
Guifré I el Pelós, amb l’objectiu d’unir els seus dominis, 
guià un procés de repoblació i reorganització d’aquesta 
zona  fundant-hi un monestir en el centre geogràfic: Santa 
Maria de Ripoll.

Ripoll Ripollès

Jornada de portes obertes al Monestir de 
Ripoll i al Centre d’Interpretació del 
Monestir de Ripoll

1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Farga Palau
DIA I HORA: 28 i 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: Museu Etnogràfic de Ripoll
ADREÇA: pl. de l’Abat Oliba s/n   
ORGANITZA: Museu Etnogràfic de Ripoll i 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
TELÈFON: 972 703 144 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Es farà una visita guiada a la Farga Palau, que va ser 
la última en funcionament de Catalunya, va deixar de 
funcionar l’any 1978. Des de llavors conserva intactes 
els elements més significatius d’un taller de forja: els 
martinets, la roda hidràulica, les trompes... 
La visita comença amb un recorregut a partir del qual es 
poden veure les petjades que al llarg del temps va anar 
deixant el treball del ferro a la zona, a partir de diferents 
elements patrimonials com el canal de l’Almoina, les 
portes clavetejades i les reixes que han sobreviscut al pas 
del temps.

Ripoll Ripollès

Visita a la Farga Palau, un element 
imprescindible per entendre els inicis de 
la metal·lúrgia al Ripollès

2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Ripoll
DIA I HORA: 29, a les 11:30 i a les 16:30 h
PUNT DE TROBADA: Oficina de Turisme de Ripoll - 
Centre d’Interpretació del Monestir de Ripoll
ADREÇA: pl. Abat Oliba, s/n   
ORGANITZA: Terra de Comtes i Abats
TELÈFON: 972 70 23 51 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser fundat per 
Guifré el Pelós i és un dels emblemes de Catalunya. En 
destaca la gran portalada, el claustre de doble planta i la 
tomba de Guifré el Pelós, entre d’altres.  Per entendre la 
història del Monestir, és imprescindible visitar el Centre 
d’Interpretació, situat a la capella de la Congregació, que 
ens dóna les claus per comprendre la seva transcendència 
històrica. 

Ripoll Ripollès

Visita guiada al Monestir de Ripoll i al 
Centre d’interpretació del Monestir de 
Ripoll

3 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Molí d’en Rata 
DIA I HORA: 29, a les 10:30 h 
PUNT DE TROBADA: Molí d’en Rata 
ADREÇA: c. Molí d’en Rata, 1     
ORGANITZA: Patronat Municipal de Cultura - CIP Molí 
d’en Rata
TELÈFON: 93 504 60 57

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada al molí hidràulic fariner del segle XIX. 

Ripollet Vallès occidental

Coneix un molí fariner
1 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: Cerdanyola- Ripollet
DIA I HORA: 28, de 17 a 19 h
PUNT DE TROBADA: Biblioteca Ca n’Altimira – 
Cerdanyola 
ADREÇA: av. Primavera, 2    
ORGANITZA: Patronat Municipal de Cultura de 
Ripollet (CIP Molí d’en Rata) i Servei de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Cerdanyola (Museu de Ca n’Olivé)
TELÈFON: 93 594 60 57

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Itinerari guiat pel riu Ripoll al seu pas entre Cerdanyola 
i Ripollet, com a font de vida i de tragèdia. S’arribarà al 
museu de Ripollet on es podrà visitar el Molí d’en Rata, 
antic molí hidràulic, i l’exposició 50 anys de Riuades.

Ripollet Vallès occidental

El Ripoll. Un riu entre dos pobles
2 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: CIP Molí d’en Rata
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, de 17:30 a 20 h; 
dia 29, de 10:30 a 14 h
PUNT DE TROBADA: CIP Molí d’en Rata
ADREÇA: Molí d’en Rata, 1    
ORGANITZA: Patronat Municipal de Cultura - 
CIP Molí d’en Rata
TELÈFON: 93 594 60 57

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Jornada de portes obertes al Centre d’Interpretació del 
Patrimoni Molí d’en Rata on es podran visitar lliurement 
les següents exposicions i espais: Molí d’en Rata antic 
molí fariner del segle XIX; l’exposició 50 anys de les 
riuades de 1962, l’exposició Protagonistes, ripolletencs 
que deixen petjada, l’exposició Ripollet i la mesura el 
temps (Maquinària del rellotge del campanar de 1892) 
i la mostra de materials ceràmics localitzats al jaciment 
Pinetons.

Ripollet Vallès occidental

Jornada de portes obertes
3 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: Centre d’Interpretació del Patrimoni 
Molí d’en Rata
DIA I HORA: 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: CIP Molí d’en Rata
ADREÇA: c. d’en Rata, 1    
ORGANITZA: Patronat Municipal de Cultura - Centre 
d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata. 
TELÈFON: 93 594 60 57

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Vine a participar d’aquest taller que explicarà el procés 
d’una excavació arqueològica i la documentació i 
reconstrucció d’una peça excavada.
Es reproduirà una peça localitzada al jaciment dels 
Pinetons.

Ripollet Vallès occidental

Taller d’arqueologia 
4 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: Castell Monestir d’Escornalbou
DIA I HORA: 27, 28 i 29, de 10 a 14 i de 16 a 20 h
PUNT DE TROBADA: al monument
ADREÇA: ctra. d’Escornalbou, s/n   
ORGANITZA: Museu d’Història de Catalunya
TELÈFON: 977 83 40 07

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Jornada de portes obertes a l’església, la cripta, el claustre 
i el jardí Eduard Toda. Escornalbou ens endinsa en una 
època en què la burgesia benestant va habilitar antics 
edificis històrics per convertir-los en les seves residències; 
així, Eduard Toda va comprar l’antic monestir de Sant 
Miquel d’Escornalbou i el restaurà amb total llibertat. A 
les diferents estances queden mostres de les col·leccions 
que Toda havia reunit en els seus viatges. Toda en 
preservà alguns elements, com l’església i el claustre.

Riudecanyes Baix Camp

Jornades de portes obertes al 
Castell Monestir d’Escornalbou



Inici Municipis

LLOC: Arc de Berà
DIA I HORA: 28, a les 19:30 h
PUNT DE TROBADA: Arc de Berà  
ADREÇA: N-340, p.k. 1.182    
ORGANITZA: Ajuntament de Roda de Berà i Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona
TELÈFON: 977 65 70 09 (ext. 135) / 977 25 15 15

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Xerrada sobre l’Arc de Berà a càrrec de Francesc 
Tarrats, director del Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona.
Des de la seva construcció, poc abans del canvi 
d’era, l’Arc de Berà ha anunciat als viatgers, amb 
tota solemnitat, la imminent proximitat de Tàrraco, 
esdevenint, al llarg dels segles i fins als nostres dies, 
la icona més simbòlica d’una cultura, la romana, de la 
qual ens sentim hereus. 

Roda de Berà Tarragonès

L’Arc de Berà: una porta, un símbol 
1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Centre Cívic la Roca Foradada – 
Museu de la Ràdio
DIA I HORA: 29, de 10 a 14 i de 18 a 21 h
PUNT DE TROBADA: Centre Cívic la Roca Foradada – 
Museu de la Ràdio 
ADREÇA: pl. Gaietà Bori, s/n (Roc de Sant Gaietà)    
ORGANITZA: Ajuntament de Roda de Berà
TELÈFON: 977 65 70 09 - ext. 135

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Jornada de portes obertes al Centre Cívic La Roca 
Foradada (BCIL), un edifici que va ser dissenyat per 
ser club nàutic de la pintoresca urbanització del Roc de 
Sant Gaietà. Les circumstàncies li causaren una certa 
vida lànguida i progressiva degradació, que induí a 
l’Ajuntament de Roda de Barà a adquirir-lo, restaurar-lo i 
transformar-lo en el centre cultural que és avui.
La planta baixa, estança principal, consta d’una senyorial 
sala quadrada, amb columnes de fusta i cinc finestrals 
adornats amb artístics vitralls. Al fons hi ha una sala 
circular per a conferències. Del mig de la sala d’entrada 
una escala doble puja cap al primer pis, on hi ha unes 
galeries laterals amb baranes que donen a la sala principal 
de la planta baixa. Aquest espai cultural municipal aplega 
el Museu de la Ràdio Protagonistas, amb material cedit 
pel periodista Luis del Olmo, i una exposició temporal 
sobre l’obra de l’arquitecte Josep Maria Jujol on hi 
destaquen els seus treballs a Roda de Barà.

Roda de Berà Tarragonès

Jornada de portes obertes al Centre Cívic 
la Roca Foradada

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: jaciment arqueològic de l’Esquerda
DIA I HORA: 29, a les 11:30 h
PUNT DE TROBADA: davant del Museu Arqueològic 
de l’Esquerda
ADREÇA: av. Pere Baurier, s/n   
ORGANITZA: Museu Arqueològic de l’Esquerda
TELÈFON: 93 854 02 71

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Cada any es fa una campanya d’excavacions 
arqueològiques al jaciment ibèric i medieval de 
l’Esquerda. Aquesta visita comentada donarà informació 
dels treballs realitzats i posarà al dia els resultats 
obtinguts.
La visita va a càrrec dels directors de les excavacions, que 
a banda de donar a conèixer la història del jaciment i les 
seves característiques, també explicaran les novetats més 
significatives. 

Roda de Ter Osona

Visita comentada a l’Esquerda



Inici Municipis

LLOC: a la Ciutadella
DIA I HORA: 27, 28 i 29, de 10 a 20 h
PUNT DE TROBADA: entrada a la Ciutadella
ADREÇA: av. de Rhode s/n   
ORGANITZA: Ajuntament de Roses
TELÈFON: 972 15 14 66

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La Ciutadella aplega vestigis de diferents èpoques i 
ocupacions. La fortificació militar, amb la monumental 
porta de Mar, és un recinte de més de cent trenta mil 
metres quadrats, d’estil renaixentista que va ser construït 
el 1543. Al seu interior hi ha un important jaciment 
arqueològic on s’hi troben les restes de la ciutat grega 
de Rhode, el barri hel·lenístic datat als segle IV i III aC, 
la vil·la romana del segle II aC i el monestir romànic de 
Santa Maria del segle XI.

Roses Alt Empordà

Jornada de portes obertes a la Ciutadella
1 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: a la Ciutadella
DIA I HORA: 28, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: entrada a la Ciutadella
ADREÇA: av. de Rhode s/n   
ORGANITZA: Ajuntament de Roses
TELÈFON: 972 15 14 66

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Activitat familiar i per a tots els públics que permetrà 
descobrir els secrets del jaciment arqueològic de la 
Ciutadella de Roses.

Roses Alt Empordà

Gromec
2 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: Castell de la Trinitat
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, de 15 a 18 h; 
dia 29, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: aparcament del Castell de 
la Trinitat
ADREÇA: ctra. del Far   
ORGANITZA: Ajuntament de Roses
TELÈFON: 972 15 14 66

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Entrada lliure per visitar el Castell de la Trinitat, una 
fortalesa assentada a uns 60 metres sobre el nivell del mar 
a la punta de la Poncella que tanca la badia interior del 
golf de Roses. Datat al 1544 és una fortificació militar, 
adossada a l’antiga torre de defensa del port anterior 
al segle XVI. Va ser fet construir, juntament amb la 
Ciutadella, per l’emperador Carles I. El projecte va anar a 
càrrec del capità Luis Pizaño ajudat de l’enginyer Benedito 
de Rávena i el mestre Enric Gilabert.

Roses Alt Empordà

Jornada de portes obertes al Castell de la 
Trinitat

3 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: a la Ciutadella
DIA I HORA: 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Porta de Mar de la Ciutadella
ADREÇA: av. de Rhode s/n   
ORGANITZA: Ajuntament de Roses
TELÈFON: 972 15 09 28

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Vine a fer un passeig guiat i rimat amb la finalitat de 
conèixer la història de Roses per mitjà de rodolins i 
il·lustracions que marquen l’hora dels rellotges de sol de la 
Ciutadella. Aquesta activitat compta amb la col·laboració 
del Grup de Teatre de Roses.

Roses Alt Empordà

Auca caminada
4 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: Parc de Catalunya
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: s’informarà al fer la inscripció
ADREÇA: Parc de Catalunya   
ORGANITZA: Museu d’Història de Sabadell
TELÈFON: 93 727 85 55

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Itinerari guiat per conèixer com era aquest espai abans de 
l’implantació del parc, des de la masia de Can Rull i els 
seus camps fins a la Riereta. Veurem els precedents de la 
creació del parc en El Projecte d’Eixampla i Reforma de 
Josep Renom i Joaquim Manich  i repassarem tot el procés 
fins a la seva execució: les reivindicacions ciutadanes 
de finals dels setanta, la compra del sòl, la implicació de 
diverses administracions, el concurs públic sobre el seu 
disseny i l’execució de l’obra.
Finalment, veurem com és el parc avui, coneixent 
cadascun dels elements que el configuren: la masia, 
l’observatori, els camins, la vegetació i les escultures.
Cal fer inscripció prèvia trucant al 93 727 85 55.

Sabadell Vallès Occidental

Itinerari “El parc de Catalunya: de la masia 
de Can Rull a l’eix Macià”

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: Teatre Mundet
DIA I HORA: 27, a les 22 h
PUNT DE TROBADA: Teatre Mundet
ADREÇA: pg. Marítim, 70   
ORGANITZA: Ateneu Popular 
TELÈFON: 972 65 15 17

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Hi han localitzacions que faciliten els assentaments 
humans en les successives etapes històriques. Aquest és 
el cas del Collet de Sant Antoni, on sobre les restes de la 
vil·la romana, als voltants de 1200 apareix el monestir de 
monges benedictines de Santa Maria del Mar. Però què se 
sap del llarg interval entre els segles V i XII? Els visigots 
continuaren en aquest indret, on es descobrí un dipòsit 
d’objectes de bronze del segle VII. En canvi no tenim 
cap notícia de la dominació musulmana, però si uns pocs 
documents de l’època carolíngia i de la implantació del 
feudalisme. 

Sant Antoni de Calonge Baix Empordà

Conferència “El Collet de Sant Antoni, de 
vil·la romana a monestir (segles V a XII)”

1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Teatre Mundet
DIA I HORA: 28, de 10 a 13 i de 17 a 20 h
PUNT DE TROBADA: Teatre Mundet
ADREÇA: pg. Marítim, 70   
ORGANITZA: Ateneu Popular 
TELÈFON: 972 65 15 17

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Ha merescut estudis aprofundits el dipòsit de peces de 
bronze del segle VII, trobats a finals del segle XIX al 
Collet de Sant Antoni (dominació visigòtica). Els restants 
vestigis dels segles V a XII són escassos, però es procurarà 
relacionar-los amb els d’altres poblacions properes. Una 
presentació entenedora a través d’una exposició específica 
adreçada als escolars de la localitat, que el públic en 
general podrà veure durant el matí i la tarda del dissabte.

Sant Antoni de Calonge Baix Empordà

Exposició “Els vestigis dels segles V al XII 
al Collet de Sant Antoni”

2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Itinerari vestigis segles V al XII relacionats amb 
el Collet de Sant Antoni
DIA I HORA: 29, a les 10 h
PUNT DE TROBADA: Teatre Mundet
ADREÇA: pg. Marítim, 70   
ORGANITZA: Ateneu Popular 
TELÈFON: 972 65 15 17

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Dels segles V al XII es té la imatge de la foscor històrica. 
El guiatge pretendrà donar una mica de llum comparant 
els vestigis al Collet de Sant Antoni amb exemples d’altres 
localitats properes de les etapes visigòtica, musulmana, 
carolíngia i d’implantació del feudalisme. 

Sant Antoni de Calonge Baix Empordà

Guiatge: llumenetes a la foscor dels segles V 
al XII, al Collet de Sant Antoni

3 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Termes Romanes, Can Barraquer i Can Torrents
DIA I HORA: 27, 28, 29. Dies 27 i 28, d’11 a 14  i de 17 a 
20 h; dia 29, d’11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Termes Romanes, Can Barraquer i 
Can Torrents
ADREÇA: av. Girona s/n , c. Pont 7, c. Hospital 9   
ORGANITZA: Museu de Sant Boi 
TELÈFON: 93 635 12 50

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

En el marc de les JEP presentem les propostes del LAC- 
Laboratori d’Art Comunitari. L’activitat consisteix 
en mostrar el nostre patrimoni des d’una vessant 
més artística, des d’una mirada més contemporània. 
Presentarem diferents instal·lacions que han estat 
produïdes conjuntament entre un artista i un col·lectiu de 
la ciutat - una escola, vàries clíniques del Hospital de Sant 
Joan de Déu un casal d’avis, etc. El LAC és un projecte 
per acostar l’art contemporani a la ciutadania en contexts 
patrimonials, una aposta per la co-creació, l’art participatiu 
i lúdic, una experiència diferent...

Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat

LAC- Laboratori d’Art Comunitari 



Inici Municipis

LLOC: Sant Celoni
DIA I HORA: 29, a les 18 h 
PUNT DE TROBADA: pl. de l’Església
ADREÇA: pl. de l’Església 
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Celoni 
TELÈFON: 93 864 12 13

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La visita s’inicia davant la magnífica façana de l’església, 
amb la decoració esgrafiada barroca (1762) més destacada 
de Catalunya. La façana està estructurada en forma de 
retaule, amb representacions de les virtuts, una orquestra 
d’àngels músics i el cel. L’itinerari segueix a l’interior del 
temple i acaba amb la pujada al campanar, que permet 
unes vistes espectaculars de la vila i el seu entorn natural.

Sant Celoni Vallès Oriental

L’església parroquial de Sant Martí i 
l’esplendor del barroc. Visita guiada 

1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Sant Celoni
DIA I HORA: 28, a les 18 h 
PUNT DE TROBADA: Parc de la Rectoria Vella
ADREÇA: pg. de la Rectoria Vella, s/n 
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Celoni 
TELÈFON: 93 864 12 13

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

L’itinerari guiat s’inicia al Parc de la Rectoria Vella. Es 
visita Sant Martí de Pertegàs, antiga església parroquial 
de la vila d’origen romànic, i el casal gòtic de la Rectoria 
Vella. Seguidament es va al barri de la Força o nucli 
fortificat medieval. Es visita la torre de la Força, al carrer 
de les Valls, i s’hi puja a dalt. La passejada acaba a la 
capella romànica de Sant Ponç, de l’antic hospital de 
mesells o leprosos.

Sant Celoni Vallès Oriental

Pertegàs i la Força. Un passeig pel 
Sant Celoni medieval. Visita guiada  

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Sant Climent de Llobregat
DIA I HORA: 29, de 12 a 17 h 
PUNT DE TROBADA: rectoria de Sant Climent de 
Llobregat
ADREÇA: c. de l’església 
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Climent de Llobregat 
TELÈFON: 93 658 07 91

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Caminarem aproximadament uns 3 quilòmetres. Es passarà 
pel camí del Roser enmig dels camps de cirerers. Veurem 
el tipus de conreu típic de Sant Climent. Al final hi haurà 
una  visita a l’ermita del Roser i explicació de les seves 
característiques arquitectòniques.
Cal portar aigua, calçat còmode, dinar i tot el que us pugui 
fer falta per una ruta que durarà aproximadament 3 hores.
Us engresquem a portar la càmera i el mòbil per participar 
al concurs de fotografia digital sota el lema “tardor de 
cireres”.

Sant Climent de 
Llobregat

Baix Llobregat

Ruta cultural Ermita del Roser. 
Visitar els seus elements patrimonials més 
característics!  

1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Sant Climent de Llobregat
DIA I HORA: 29, de 10 a 12 h  
PUNT DE TROBADA: masia Can Molins
ADREÇA: paratge Can Molins s/n 
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Climent de Llobregat 
TELÈFON: 93 658 07 91

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Caminarem aproximadament uns 2 quilòmetres. Visitarem 
diferents indrets del patrimoni de la pagesia iniciant la 
caminada a la Masia Can Molins. Posteriorment es visitarà 
el museu d’eines del pagès i passejarem pels carrers típics 
del casc antic. També visitarem el campanar romànic, de 
més de 1.000 anys d’història, que és l’únic que es conserva 
sencer al Baix Llobregat. 
Cal portar aigua, esperit jove i tot el que us pugui fer falta 
per una ruta que durarà aproximadament 2 hores. 

Sant Climent de 
Llobregat

Baix Llobregat

Ruta patrimoni de la pagesia. 
Visitar els seus elements patrimonials més 
característics! 

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Monestir de Sant Cugat
DIA I HORA: 28, a les 10 h
PUNT DE TROBADA: Oficina de Turisme
ADREÇA: pl. Octavià s/n   
ORGANITZA: Oficina de Turisme - 
Ajuntament de Sant Cugat 
TELÈFON: 93 675 99 52

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

A poc a poc puges al campanar mentre escoltes el repic 
de les campanes. Gaudeixes d’unes fantàstiques vistes 
de Collserola i de tot el poble des d’aquest espai on molt 
pocs hi accedeixen. Després, visites la majestuosa església 
per conèixer l’evolució del romànic al gòtic. En acabar, 
obres la porta del Museu per conèixer el claustre romànic 
a l’entorn del qual s’ubiquen la sala capitular i les antigues 
dependències monàstiques, ara sales del Museu.
Visitarem el campanar, de principis del segle XI, l’església 
dels segles XII-XIV, el  Museu de Sant Cugat, el claustre 
romànic dels segles XII-XIII, el sobreclaustre i claustre 
renaixentista del segle XVI i farem una volta exterior pel 
conjunt monumental.

Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

Visita guiada “El campanar, l’església i el 
claustre” del Monestir de Sant Cugat



Inici Municipis

LLOC: parròquia de Sant Feliu de Codines
DIA I HORA: 27, a les 20:30 h  
PUNT DE TROBADA: pl. de l’Església
ADREÇA: pl. de l’Església 
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Feliu de Codines
TELÈFON: 93 866 27 68

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

A l’interior de la parròquia de Sant Feliu de Codines s’hi 
poden trobar obres d’art de diferents autors, com és el cas 
de Fèlix Mestres que cap el 1925 va pintar alguns quadres 
de paisatges de l’entorn de Sant Feliu de Codines i de 
la casa familiar de Sant Feliu. El quadre que presideix 
el baptisteri de l’església parroquial de Sant Feliu de 
Codines és l’oli sobre tela El Baptisme de Jesús (1932). 
També es podran veure obres de Pere Cuquet així com una 
representació del Sagrari Barroc Tardà.

Sant Feliu de Codines Vallès Oriental

Visita a l’interior de la parròquia de 
Sant Feliu de Codines 

1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Sant Feliu de Codines
DIA I HORA: 27, a les 18:30 h   
PUNT DE TROBADA: al carrer Rector Tomàs Vila, 32
ADREÇA: c. Rector Tomàs Vila, 32  
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Feliu de Codines
TELÈFON: 93 866 27 68

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Can Pujol és una casa senyorial d’estil eclèctic, amb 
barreja d’elements de diferents estils arquitectònics. 
Destaca una àmplia quantitat de motius decoratius al llarg 
de la façana. L’estructura es basa entorn un bloc sòlid 
de planta quadrada, precedida per una terrassa que dóna 
entrada al jardí. La façana està dividida en tres cossos: 
planta baixa amb una bonica porta de fusta acompanyada 
de finestrals; al primer i segon pis els recargolats forjats 
dels terrats també es veuen acompanyats de finestrals 
ornamentats de grans relleus. La façana és coronada amb 
tres ondulacions i mènsules.

Sant Feliu de Codines Vallès Oriental

Visita guiada a la casa modernista 
Can Pujol

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Sant Feliu de Guíxols
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dia 27, a les 17 h (sessió 
introductòria) 
PUNT DE TROBADA: Biblioteca Pública 
Octavi Viader i Margarit
ADREÇA: c. Joan Surís, 28-34     
ORGANITZA: Biblioteca Pública Octavi Viader i 
Margarit - Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
TELÈFON: 972 32 40 57

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Durant els 3 dies els participants podran fer fotografies 
de monuments i elements arquitectònics, principalment 
recollits dins el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 
elements d’interès històric i artístic local, i d’art públic, per 
millorar els articles de la Viquipèdia on apareix Sant Feliu 
i difondre el patrimoni de la ciutat.
Requisits: ser major de 12 anys, portar càmera digital 
pròpia. No cal ser viquipedista. Es farà una sessió 
introductòria el divendres 27 a les 17 h a la biblioteca 
(cal fer inscripció prèvia), per aprendre a pujar fotos a la 
Viquipèdia i orientar sobre els elements a fotografiar.

Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà

Viquimarató fotogràfica

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: Palau Falguera i el centre de 
Sant Feliu de Llobregat
DIA I HORA: 28 i 29, de 12 a 14 h 
PUNT DE TROBADA: Palau Falguera
ADREÇA: c. Ramon y Cajal, 2   
ORGANITZA: Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, Arrels Locals i Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat
TELÈFON: 93 666 35 27

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Les visites al Palau Falguera i a la Ruta Modernista de 
Sant Feliu, tenen una durada aproximada de dues hores, on 
el visitant podrà gaudir amb les explicacions de la guia que 
els conduirà als racons més amagats del Palau i a descobrir 
les petites joies modernistes que amaga la ciutat. 

Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat

Visites Guiades al Palau Falguera i 
a la Ruta Modernista

1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: centre històric de la població
DIA I HORA: 29, a les 19 h 
(durada 1h 30 aproximadament) 
PUNT DE TROBADA: Parc Nadal, entrada pel c. de Dalt
ADREÇA: c. de Dalt   
ORGANITZA: Arrels Locals
TELÈFON: 661 349 336

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Farem una passejada pels carrers del centre de Sant Feliu 
i a través de diferents personatges coneixerem els fets 
històrics de la ciutat i, de retruc, de Catalunya.
Saps que al Parc Nadal hi tenim un refugi? Et podries 
imaginar gràcies a qui tenim l’estació del tren a Sant 
Feliu? I per Can Bertrand, on passegem tranquil·lament hi 
tenim tota una història tèxtil...
Tot això i molt més us ho explicarem amb imatges, amb 
relats i amb fets històrics! Us hi esperem!

Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat

Un tast de Sant Feliu
2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Parc de Torreblanca 
DIA I HORA: 28, d’11 a 13 h 
PUNT DE TROBADA: davant del laberint
ADREÇA: N-340 pk 1249  
ORGANITZA: Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat
TELÈFON: 93 666 35 27 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Vine a passejar pel parc de Torreblanca i els seus voltants, 
tot coneixent la història d’aquesta finca, propietat del 
Marques de Monistrol.

Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat

Visita al Parc de Torreblanca: El laberint 
de la Història

3 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Monestir i Palau de l’Abadia 
DIA I HORA: 29, a les 11 h 
PUNT DE TROBADA: Palau de l’Abadia 
ADREÇA: pl. de l’Abadia, 9  
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
TELÈFON: 972 72 05 99 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La visita s’inicia al Palau de l’Abadia, antiga residència 
dels abats, que havia format part del clos monàstic. El 
recorregut continua al monestir, on es donen a conèixer 
els seus orígens, des de la seva fundació a finals del segle 
IX, duta a terme pel Comte Guifré el Pelós. Una joia del 
romànic català que acull el Santíssim Misteri, conjunt 
escultòric del s. XIII. 
Inclou el Centre d’Interpretació del Mite del Comte Arnau, 
un espai museogràfic per conèixer l’origen i l’evolució 
de la figura del Comte Arnau des d’una perspectiva que 
abasta el folklore, la història, la música i la literatura.

Sant Joan de les 
Abadesses

Ripollès

Visita guiada al Monestir i 
Palau de l’Abadia



Inici Municipis

LLOC: Sant Joan Despí
DIA I HORA: 28, d’11 a 13 h 
PUNT DE TROBADA: Centre Jujol - Can Negre 
ADREÇA: pl. Catalunya, s/n
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Joan Despí 
TELÈFON: 93 373 73 63 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Aquest itinerari neix de la voluntat de donar a conèixer 
aquest important patrimoni del qui va ser durant més de 
vint anys l’arquitecte municipal de Sant Joan Despí: Josep 
Mª Jujol. A cada casa descobrirem l’esperit renovador de 
la seva arquitectura que crea i, sobretot, transforma l’espai 
i la matèria creant un món propi, quasi màgic. 
Descripció de l’itinerari: Can Negre, Torre de la Creu, 
façana de la Torre Jujol, façana de la Casa Serra-Xaus, 
façana de la Casa Rovira, església parroquial i porta del 
manyà Oliver.

Sant Joan Despí Baix Llobregat

Itinerari Jujol



Inici Municipis

LLOC: centre del poble i església
DIA I HORA: 29, a les 12 h 
PUNT DE TROBADA: davant de la Casa de la Vila 
ADREÇA: c. Square Guy Malé  
ORGANITZA: País d’Art i d’Història Les Valls Catalanes 
del Tec i del Ter 
TELÈFON: +33 4 68 83 99 49 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Entre el Vallespir i el Rosselló, el poble de Saint-Jean-
Pla-de-Corts, permet descobrir un poble de les terres 
baixes amb un valor patrimonial ocult. Veniu a resseguir la 
història dels materials tradicionals pels carrers de l’antiga 
vila.

Sant Joan Pla de Corts 
(Saint-Jean-Pla-de-Corts)

Catalunya Nord

Visita guiada a Sant Joan Pla de Corts



Inici Municipis

LLOC: antic cementiri de l’església dels Sants Metges 
– Muntanya de Sant Julià de Ramis
DIA I HORA: 29, a les 12 h 
PUNT DE TROBADA: església dels Sants Metges
ADREÇA: església dels Sants Metges  
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Julià de Ramis – 
Universitat de Girona
TELÈFON: 972 17 09 09

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita i explicació realitzada pels mateixos directors de 
les excavacions, arqueòlegs de la UdG, que explicaran 
quines han estat les descobertes sorgides de la campanya 
d’excavacions realitzada aquest mateix estiu al Conjunt 
Patrimonial de la Muntanya de Sant Julià i les noves 
hipòtesis de recerca que es plantegen. Aquests treballs 
arqueològics s’han centrat en la zona de l’antic temple 
romà.

Sant Julià de Ramis Gironès

Visita al conjunt patrimonial de la muntanya 
dels Sants Metges: noves descobertes de 
la campanya d’excavacions 2013



Inici Municipis

LLOC: Sant Just Desvern
DIA I HORA: 27, a les 19 h 
PUNT DE TROBADA: Can Ginestar
ADREÇA: c. Carles Mercader, 17  
ORGANITZA: Centre d’Estudis Santjustencs i 
Ajuntament de Sant Just Desvern
TELÈFON: 93 480 95 64

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La sòcia del Centre d’Estudis de San Just Desvern, Coral 
Torra i Pannon, explicarà els orígens de la masia de Can 
Ginestar, actual casa de cultura del poble. Consistirà en un 
petit itinerari per acabar a la sala del Centre d’Interpretació 
del Municipi on serà comentat el contingut d’una 
exposició amb suport audiovisual sobre la trajectòria 
històrica de l’edifici i els seus propietaris.

Sant Just Desvern Baix Llobregat

Itinerari per la història de Can Ginestar
1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Sant Just Desvern
DIA I HORA: 28, a les 10:30 h 
PUNT DE TROBADA: Can Ginestar
ADREÇA: c. Carles Mercader, 17  
ORGANITZA: Centre d’Estudis Santjustencs i 
Ajuntament de Sant Just Desvern
TELÈFON: 93 480 95 64

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Des de Can Ginestar es realitza la sortida de la passejada 
per visitar dues masies, Can Mèlich i Can Coscoll, situades 
a la riba dreta de la Riera de Sant Just. La visita serà 
comentada per alguns socis del Centre d’Estudis de Sant 
Just.

Sant Just Desvern Baix Llobregat

Visita a les masies de Can Mèlich i 
Can Coscoll

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Sant Martí de Centelles, veïnat de Les Comes i 
castell de Sant Martí
DIA I HORA: 29, a les 9 h
PUNT DE TROBADA: pl. de la parròquia
ADREÇA: veïnat de Les Comes, s/n  
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Martí de Centelles 
TELÈFON: 93 844 24 06

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Cursa inaugural del nou circuit d’orientació fixa del castell 
de Sant Martí de Centelles, que complementa l’oferta de 
serveis entorn de la fortalesa, que des de l’any 2006 és 
objecte d’un projecte de recerca, rehabilitació i difusió.
A més de la cursa, durant el matí es faran visites guiades al 
castell per als acompanyants i altres persones interessades.

Sant Martí de Centelles Osona

Cursa d’orientació del castell de Sant Martí



Inici Municipis

LLOC: Sant Martí de Tous
DIA I HORA: 29, de 12 a 14 h
PUNT DE TROBADA: pl. Manel Maria Girona - 
Plaça Major
ADREÇA: pl. Manel Maria Girona  
ORGANITZA: Associació Amics de Sant Martí de Tous  
TELÈFON: 660 742 045

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Durant el primer terç del segle XX, al Tous d’aleshores 
es va editar una publicació de periodicitat mensual, 
anomenada “El Sol de Tous”, font documental per 
conèixer el Tous de l’època compresa entre les acaballes 
del segle XVIII i els inicis del XX. És una època de 
millores que suposen l’entrada del Tous tradicional dins la 
modernitat.
Volem copsar amb la visita sobre el terreny com es 
manifesten aquests canvis, il·lustrats a la publicació: 
l’eixamplament del poble amb construccions de cases amb 
elements arquitectònics modernistes, l’arribada de l’aigua 
i l’electricitat, la creació de noves indústries, etc.

Sant Martí de Tous Anoia 

El Tous de “El Sol del Tous”



Inici Municipis

LLOC: castell de Boixadors
DIA I HORA: 29, d’11 a 14 i de 16 a 19 h
PUNT DE TROBADA: castell de Boixadors
ADREÇA: turó de Boixadors 
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Pere Sallavinera 
TELÈFON: 625 04 26 29 / 93 869 88 30

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Durant tot el dia es duran a terme visites guiades de 45 
minuts al Castell, d’origen medieval, documentat des 
de l’any 1085. Es troba situat al turó de Boixadors, a 
848 metres d’alçada. Es podrà visitar el conjunt format 
pel castell i l’església romànica, que mereixen una gran 
atenció . El castell, per la seva altitud, és visible des de 
gairebé tots els punts de l’Alta Anoia i està envoltat d’una 
gran massa forestal, la qual cosa el converteix en un lloc 
ideal per gaudir dels colors del paisatge.

Sant Pere Sallavinera Anoia 

Visita guiada al castell de Boixadors



Inici Municipis

LLOC: Colònia de Borgonyà
DIA I HORA: 28, a les 11 h 
PUNT DE TROBADA: davant de la fàbrica
ADREÇA: ctra. BV5226  
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló i 
Museu Industrial del Ter
TELÈFON: 93 859 00 03 / 93 851 51 76

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visitarem la colònia tèxtil d’origen escocès de Borgonyà, 
una de les colònies industrials més importants de 
Catalunya. Entrarem dins el recinte de la fàbrica Fabra 
i Coats per veure la xemeneia, les calderes, etc. i 
posteriorment recorrerem a peu els carrers de la colònia. 
Visitarem el teatre, la casa cuna, un habitatge obrer i 
resseguirem finalment el canal fins a la zona esportiva.

Sant Vicenç de Torelló Osona

Visita a la Colònia de Borgonyà
1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: església de Sant Vicenç
DIA I HORA: 29, a les 10:30 h 
PUNT DE TROBADA: església de Sant Vicenç
ADREÇA: pl. de l’Església  
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
TELÈFON: 93 859 00 03

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

A la visita a l’església romànica es descriuran els seus trets 
més importants i com a través de diferents reformes s’ha 
produït l’evolució arquitectònica de l’església fins a l’estat 
actual tot destacant-ne els elements més característics. 
El visitant pot observar restes arqueològiques (pica 
baptismal, tombes antropomorfes, etc.) i des del presbiteri 
pot tenir accés a dalt del campanar. A l’exterior es poden 
observar l’absis i el campanar des d’una altra perspectiva 
gens desmereixedora d’aquesta obra arquitectònica.

Sant Vicenç de Torelló Osona

Visita a l’església romànica de 
Sant Vicenç de Torelló

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Forn Romà de Sant Vicenç dels Horts
DIA I HORA: 27, 28, i 29. Dia 27, de 17 a 20 h; dies 28 i 
29, de 10 a 13 i de 17 a 20 h
PUNT DE TROBADA: pl. de Catalunya, 6-8
ADREÇA: pl. de Catalunya, 6-8 
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
TELÈFON: 93 656 49 41

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Vols conèixer el Forn Romà de Sant Vicenç dels Horts? 
El jaciment forma part de la part rústica de l’antiga 
vil·la romana en què destaca un taller ceràmic, destinat 
principalment a la producció d’àmfores de vi, que va estar 
en funcionament els segles I-II dC i una instal·lació per a 
l’elaboració d’oli dels segles IV i V dC. 
Jornada de portes obertes els tres dies i el dissabte 28 
a les 18 h. t’oferirem una visita comentada a càrrec de 
l’historiador i alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Oriol 
Junqueras.

Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat

Visita al Forn Romà



Inici Municipis

LLOC: Santa Bàrbara
DIA I HORA: 28 i 29, d’11 a 13 i de 17 a 19 h
PUNT DE TROBADA: Centre d’Interpretació de 
la Vida a la Plana
ADREÇA: pg. de les Quatre Carreteres, s/n 
ORGANITZA: Ajuntament de Santa Bàrbara i 
Museu de les Terres de l’Ebre
TELÈFON: 977 702 954

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana s’ubica 
a la masada de Martí, una de les masades més antigues 
de Santa Bàrbara. El seu contingut expositiu mostra, en 
l’espai que ocupava el molí d’oli d’oliva de la masada, 
com s’ha colonitzat i explotat la Plana del Montsià a partir 
del segle XVIII.
Els visitants poden recórrer set àmbits temàtics 
que expliquen amb objectes, textos i fotografies, la 
colonització agrícola de la Plana, els orígens i l’evolució 
de la població de Santa Bàrbara. Integrat en l’exposició hi 
ha les moles i altres elements del molí del mas. 

Santa Bàrbara Montsià

Jornada de portes obertes a 
la masada de Martí



Inici Municipis

LLOC: cripta Gaudí i teatre de la Colònia Güell
DIA I HORA: 27, de 9:30 a 18:30 h
PUNT DE TROBADA: cripta Gaudí de la Colònia Güell
ADREÇA: c. Claudi Güell, s/n 
ORGANITZA: Consell Comarcal del Baix Llobregat 
- Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló - Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat - Associació 
la colònia modernista - Generalitat de Catalunya - 
Diputació de Barcelona
TELÈFON: 93 666 35 27

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Les Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat se celebren 
cada dos anys en un municipi diferent de la comarca i sota 
un lema que permet aprofundir en algun aspecte concret 
del patrimoni, la seva gestió i divulgació i la recerca. 
Enguany el lema és “El patrimoni cultural, generador 
d’activitat econòmica”. Es vol indagar la possibilitat que el 
patrimoni sigui, no només generador de despeses, sinó la 
font d’ingressos imprescindible per a la seva conservació, 
tot facilitant el consum cultural.
Si estàs interessat en la gestió del patrimoni aquí podràs 
trobar el programa de les jornades www.cecbll.cat

Santa Coloma de 
Cervelló

Baix Llobregat

VII Jornades del Patrimoni del Baix 
Llobregat: el patrimoni cultural generador 
d’activitat econòmica

http://www.cecbll.cat


Inici Municipis

LLOC: Santa Coloma de Gramenet
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: antic safareig públic
ADREÇA: pl. de Montserrat Roig 
ORGANITZA: Museu Torre Balldovina
TELÈFON: 93 385 71 42

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Veniu a conèixer dos elements del patrimoni de Santa 
Coloma habitualment tancats al públic: visitarem l’antic 
safareig públic (situat sota la plaça de Montserrat Roig) i 
el Molí d’en Ribé, molí fariner baix medieval, actualment 
tancat per obres pel projecte d’ampliació del Museu Torre 
Balldovina. 
Finalitzarem el recorregut al museu, amb una visita guiada 
que farà de cloenda de la mostra “Sideral”, una exposició 
d’imatges nocturnes de Santa Coloma fotografiades per la 
jove promesa local Marta Bretó.

Santa Coloma de 
Gramenet

Barcelonès

Visita al patrimoni no visitable
1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Santa Coloma de Gramenet
DIA I HORA: 28, a les 18 h
PUNT DE TROBADA: museu Torre Balldovina
ADREÇA: pl. de Pau Casals, s/n 
ORGANITZA: museu Torre Balldovina
TELÈFON: 93 385 71 42

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

L’edició d’aquest itinerari ens presenta la Santa Coloma 
que ens descriu Josep Maria de Sagarra en les seves 
memòries, alhora que ens descobreix alguns dels 
testimonis que han quedat del pas de la família Sagarra a 
la ciutat.
Al llarg de l’itinerari es visiten diferents indrets relacionats 
amb els Sagarra, els quals es contextualitzen i se n’explica 
la seva vinculació: la Torre Sagarra (o Balldovina), la 
plaça i el Mercat Sagarra i els carrers adjacents, la plaça 
de la Vila i l’Ajuntament, el Teatre Sagarra o el riu Besòs 
són alguns dels escenaris que conformen aquest itinerari, 
que anirà acompanyat de la lectura de textos de l’escriptor 
Josep Maria de Sagarra, triats acuradament, per fer un 
viatge a la Santa Coloma dels segles XIX i XX.

Santa Coloma de 
Gramenet

Barcelonès

Itinerari Sagarra a Santa Coloma de 
Gramenet. Presentació de la publicació i de 
la ruta

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: la Casa Màgica, museu de la Il·lusió i la 
Curiositat
DIA I HORA: 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: la Casa Màgica 
ADREÇA: av. Església, 1 
ORGANITZA: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
TELÈFON: 972 83 72 09

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada a Can Roca, una casa catalana de l’any 1850 
amb capella, on actualment està ubicat el Gran Museu de 
la Il·lusió i la Curiositat, on s’exposen autòmats, pòsters, 
aparells de màgia de diferents èpoques, pintures, baralles 
de cartes, tarots, llibres, objectes curiosos i fotografies.
Una important col·lecció màgica recopilada per 
l’il·lusionista internacional XEVI durant la seva llarga 
trajectòria artística pel món.

Santa Cristina d’Aro Baix Empordà

Visita guiada a la Casa Màgica
1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Romanyà de la Selva
DIA I HORA: 28, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: pl. de l’Església de 
Romanyà de la Selva
ADREÇA: pl. de l’Església de Romanyà de la Selva 
ORGANITZA: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
TELÈFON: 972 83 70 10

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada per diferents indrets amb interès històric 
del poblat de Romanyà de la Selva. La visita s’inicia a 
la Creu de Romanyà (construïda el 1904 i restaurada el 
1945), passa pel menhir de la Murtra (una de les moltes 
construccions megalítiques de la zona, datat entre el 3000 
i el 2500 aC), la Font del Prat, diverses alzines sureres 
centenàries (Suro de l’Almeda el més gran de Catalunya, 
amb una alçada de 22 metres, el Suro petit de l’Almeda 
i el Suro Xato) i la cista de la carretera de Calonge 
(monument funerari datat entre el 3000 i el 2500aC).

Santa Cristina d’Aro Baix Empordà

Visita guiada: els gegants del bosc
2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: monestir de Solius
DIA I HORA: 27, 28 i 29, de 15 a 17:30 h
PUNT DE TROBADA: monestir de Solius
ADREÇA: monestir de Solius 
ORGANITZA: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
TELÈFON: 972 83 70 10

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El monestir cistercenc de Solius obre les seves portes 
per mostrar un dels seus tresors més ben guardats: els 
diorames del monestir de Solius.
Els 39 diorames que hi trobareu representen el mateix 
nombre d’escenes bíbliques i estan fetes a mà per les mans 
expertes dels monjos del monestir.

Santa Cristina d’Aro Baix Empordà

Visites als diorames del monestir de Solius
3 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: ruta amb bicicleta per Santa Eulàlia
DIA I HORA: 29, a les 10 h
PUNT DE TROBADA: Sant Simple
ADREÇA: camí de la Serra  
ORGANITZA: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
TELÈFON: 93 844 86 59

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Ruta amb bicicleta per conèixer diferents racons del 
municipi de Santa Eulàlia, explicats per l’historiador 
Jaume Dantí.
Coneixerem passatges de la història de Santa Eulàlia de 
Ronçana en un itinerari en què veurem i comentarem 
construccions que formen el patrimoni arquitectònic de 
Santa Eulàlia com Can Puig o Can Cabot de la Vall, entre 
molts altres.

Santa Eulàlia de 
Ronçana

Vallès Oriental

Bicicletada per conèixer el patrimoni de 
Santa Eulàlia



Inici Municipis

LLOC: església de Tossa i església de Santa Margarida 
DIA I HORA: 28, a les 18 h (a la Tossa); 19 h (a Santa 
Margarida)
PUNT DE TROBADA: església de Tossa
ADREÇA: refugi de l’ermita, s/n  
ORGANITZA: Consorci La Tossa
TELÈFON: 93 804 37 27 / 636 552 633

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

L’ historiador Carles Puigferrat i Oliva de Tona ens 
explicarà la història del trasllat de l’església de Santa 
Maria de la Tossa a l’actual Santa Margarida de Montbui, 
amb motiu dels 400 anys de la seva construcció.

Santa Margarida de 
Montbui

Anoia

De Santa Maria de la Tossa a Santa 
Margarida de Montbui l’any 1613



Inici Municipis

LLOC: Parc de la Memòria. Refugi del Serral 
DIA I HORA: 28 i 29. Jornades de portes obertes: dia 28, 
de 10 a 14 i de 18 a 21 h; dia 29, de 10 a 14 h. 
Visites guiades: dies 28 i 29 a les 10, a les 11:30 i les 13 h 
PUNT DE TROBADA: Centre d’Interpretació de 
l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria (CIARGA)
ADREÇA: Parc de la Memòria, s/n  
ORGANITZA: Centre d’Interpretació de l’Aviació 
Republicana, Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos, Institut d’Estudis Penedesencs
TELÈFON: 669 287 539 - 93 898 02 11

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Jornades de portes obertes al CIARGA Centre 
d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria.
Projecció contínua de documentals sobre la Batalla de 
l’ Ebre a l’interior del refugi antiaeri del Serral. El dia 28, 
a les 19 hores, es presentarà el llibre La Guerra Aèria a 
Catalunya. 1936-1939 de David Íñiguez i David Gesalí.

Santa Margarida i 
els Monjos

Alt Penedès

75 Anys de la Batalla de l’Ebre al Centre 
d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la 
Guerra Aèria



Inici Municipis

LLOC: Fontmartina i rodalies
DIA I HORA: 27, a les 10:30 h
PUNT DE TROBADA: a les escoles
ADREÇA: pg. de les escoles 
ORGANITZA: Àrea d’Ensenyament, Turisme i Cultura 
de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
TELÈFON: 93 847 96 20

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Activitat vinculada amb les escoles adherides i famílies 
de Santa Maria de Palautordera, però dirigida a tots els 
públics en general, per recordar què es feia en l’època dels 
nostres avis a les fonts de Santa Maria de Palautordera. 
Passejada i reportatge fotogràfic a les fonts del municipi 
que són béns d’interès arquitectònic, natural i cultural a 
protegir. Posterior exposició històrica i actual de les fonts 
a través dels anys.

Santa Maria de 
Palautordera

Vallès Oriental

Un passeig per les fonts: passat i present
1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: font de Sant Josep i font de Sant Francesc de 
Pàdua
DIA I HORA: 28, a les 10:30 h
PUNT DE TROBADA: barri del Temple. Davant la Llar 
d’Infants Sol Solet
ADREÇA: c. Dr. Barri, s/n 
ORGANITZA: Àrees de Turisme i Cultura de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
TELÈFON: 93 847 96 20

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada a les fonts de Sant Josep o dels Enamorats 
i a la font de Sant Francesc de Pàdua. Fonts que són béns 
d’interès arquitectònic, natural i cultural a protegir.

Santa Maria de 
Palautordera

Vallès Oriental

Visita guiada: Una passejada per 
les nostres Fonts

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: castell de Can Taió
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: Parc de Catalunya (davant del 
Centre Cívic de Can Taió)
ADREÇA: Parc de Catalunya 
ORGANITZA: Regidoria de Cultura amb la col·laboració 
del Cercle d’Estudis i Recerques Mogoda
TELÈFON: 93 560 01 03 (ext. 2)

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Des del Parc Catalunya anirem caminant fins al Castell de 
Can Taió. Allà ens explicaran l’origen de l’edificació, la 
seva evolució arquitectònica, així com la història que el 
rodeja. 

Santa Perpètua de 
Mogoda

Vallès Occidental 

Visita guiada al Castell de Can Taió



Inici Municipis

LLOC: camins medievals al voltant de Santpedor
DIA I HORA: 28, a les 9 h
PUNT DE TROBADA: a l’ajuntament
ADREÇA: pl. Gran, 4 
ORGANITZA: Ajuntament de Santpedor - Arxiu Històric 
Municipal
TELÈFON: 93 827 28 28

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

A partir dels portals de la muralla del segle XIV us 
proposem un recorregut pel sector oest del terme: camí 
de Sant Francesc, camí de les pageses, camí de la Serreta 
i camí de la sal. Descobrim on menaven els camins que 
confluïen a les portes de la muralla de Santpedor i qui eren 
les persones que hi circulaven.

Santpedor Bages

Camins i caminants als entorns de 
Santpedor

1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: vila medieval
DIA I HORA: 28, de 17 a 19 h
PUNT DE TROBADA: pl. de l’Església, davant la 
portalada romànica
ADREÇA: pl. de l’Església 
ORGANITZA: Ajuntament de Santpedor
TELÈFON: 93 827 28 28

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita al patrimoni santpedorenc. Visita als portals de la 
muralla medieval i a l’església parroquial de Sant Pere 
d’Or. Dins l’església es podran visitar espais habitualment 
tancats al públic: campanar, rellotge i coberta de les voltes, 
i catacumbes. Aquest any es podrà visitar el sarcòfag de 
Pere de Prat, rector del segle XIV, per primera vegada 
recuperat en el seu indret original, gràcies a un conveni 
de cessió amb el Museu de Manresa. Sobre la muralla 
medieval, visita al vapor de Cal Clarassó, inclòs aquest 
any en el catàleg del patrimoni: fàbrica, xemeneia i 
capella. 

Santpedor Bages

Jornada de portes obertes al patrimoni 
santpedorenc

2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: capella de Sant Andreu
DIA I HORA: 27, 19:30 h
PUNT DE TROBADA: capella de Sant Andreu
ADREÇA: pl. Gran, 1 
ORGANITZA: Ajuntament de Santpedor - Arxiu Històric 
Municipal
TELÈFON: 93 827 28 28

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Xerrada sobre Pere de Prat i l’època d’or de Santpedor 
al segle XIV a càrrec de Mireia Vila, cronista de la vila i 
responsable de l’Arxiu Històric Municipal, coincidint amb 
la recuperació en el seu lloc original a l’església de Sant 
Pere d’Or del sarcòfag de Pere de Prat, cedit pel Museu 
Comarcal de Manresa.

Santpedor Bages

Xerrada sobre Pere de Prat
3 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Hort d’Iglésies
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: a l’entrada de l’Hort d’Iglésies
ADREÇA: c. de Tarragona, 10 
ORGANITZA: Centre d’Estudis Selvatans
TELÈFON: 625 688 936

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada per aquest espectacular mas i jardins 
d’inspiració colonial per tal de descobrir la seva història i 
les pintures que amaguen les seves antigues habitacions.

Selva del Camp, La Baix Camp

Visita guiada per l’Hort d’Iglésies
1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Castell de la Selva del Camp 
DIA I HORA: 28, a les 18 h
PUNT DE TROBADA: entrada del Castell
ADREÇA: pl. de les Pletes 
ORGANITZA: Centre d’Estudis Selvatans
TELÈFON: 625 688 936

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada pel Castell de la Selva del Camp per tal de 
descobrir la seva evolució històrica i la seva importància 
dins del poble de la Selva del Camp en diversos moments 
històrics.

Selva del Camp, La Baix Camp

Visita guiada al Castell de 
la Selva del Camp

2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: església de Sant Andreu 
DIA I HORA: 28, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: façana de l’església
ADREÇA: pl. de Sant Andreu 
ORGANITZA: Centre d’Estudis Selvatans
TELÈFON: 625 688 936

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada a l’església de Sant Andreu de la Selva del 
Camp, joia del renaixement català, per tal de descobrir els 
secrets de la seva construcció lligats a la història del poble.

Selva del Camp, La Baix Camp

Visita guiada a l’església de Sant Andreu
3 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Camp d’Aviació de la Sénia
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, a les 10 i les 12 h; 
dia 29, a les 16 h
PUNT DE TROBADA: Oficina de Turisme de la Sénia
ADREÇA: c. Tortosa, 1
ORGANITZA: Ajuntament de la Sénia
TELÈFON: 977 71 30 00

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada a l’aeròdrom de la Sénia, construït durant la 
Guerra Civil espanyola i utilitzat per part dels dos bàndols: 
primer els republicans i, més tard, el bàndol nacional 
amb la Legió Còndor. La visita consta d’un guiatge per 
l’exterior de la Casa de Comandament, visita al refugi 
antiaeri, la projecció de l’audiovisual Entre dos fronts i 
la visita a la rèplica de l’avió Polikarpov I16 (mosca). 
Durada de la visita: 2 hores.

Sénia, La Montsià

Visita guiada al Camp d’Aviació de la Sénia
1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: planta baixa de l’Espai Jove
DIA I HORA: 27, a les 19 h
PUNT DE TROBADA: planta baixa de l’Espai Jove
ADREÇA: pg. de la Clotada, 7
ORGANITZA: Ajuntament de la Sénia
TELÈFON: 977 71 30 00

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Pot ser el patrimoni local un factor de desenvolupament? 
Quatre especialistes debatran sobre les possibilitats dels 
conjunts patrimonials més emblemàtics de la població: 
arquitectures de l’aigua, arquitectura industrial, la pedra en 
sec i arquitectura vinculada a la memòria històrica.

Sénia, La Montsià

Xerrada “Recursos patrimonials i 
desenvolupament local”

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: castell de Sentmenat
DIA I HORA: 28 i 29, de 10 a 20 h
PUNT DE TROBADA: castell de Sentmenat
ADREÇA: Paratge del Castell, s/n 
ORGANITZA: grup d’Amics del Museu Arxiu de 
Sentmenat i Ajuntament de Sentmenat
TELÈFON: 93 715 30 30

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Una trobada anual per poder visitar el castell de Sentmenat 
(s. X a XII) i gaudir del seu entorn, ambientats en una fira 
medieval, amb activitats lúdiques i culturals.  

Sentmenat Vallès Occidental

Fira medieval al castell de Sentmenat



Inici Municipis

LLOC: Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà
DIA I HORA: 28 i 29, d’11 a 17 h. Visita guiada: 11:15, 
12:15, 13:15 i 15:45 h.Tallers des de les 11 fins a les 15 h
PUNT DE TROBADA: Parc de les Coves Prehistòriques 
de Serinyà
ADREÇA: ctra. C-66 km.51 
ORGANITZA: Atzagaia
TELÈFON: 972 59 33 10 / 972 57 35 50

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

“Passeja’t per la prehistòria” és una visita guiada que 
t’ofereix l’oportunitat de visitar el Parc de les Coves 
Prehistòriques de Serinyà, un conjunt de refugis 
prehistòrics que concentren la seqüència paleolítica més 
completa del nord-est de la península ibèrica. Fora de 
les hores indicades es pot fer el recorregut amb aparell 
d’àudioguia.
A més de la visita guiada als jaciments, des de les 11 fins a 
les 15 h. anirem fent tallers continuats on podreu aprendre 
com es tallaven les eines de pedra i com es feia foc a la 
prehistòria, tirar amb arc i fletxes, i també provar diferents 
tècniques per a fer pintura rupestre.

Serinyà Pla de l’Estany

Passeja’t per la prehistòria



Inici Municipis

LLOC: Serós, Aitona, Soses, La Granja d’Escarp, Torres 
de Segre i Massalcoreig
DIA I HORA: 29, a les 9 h 
PUNT DE TROBADA: Centre d’Arqueologia d’Avinganya
ADREÇA: ctra. de la Granja d’Escarp, Km.2
ORGANITZA: Institut d’Estudis Ilerdencs. Servei 
d’Arqueologia
TELÈFON: 973 27 15 00 (Servei d’Arqueologia)

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Amb aquesta visita guiada primer coneixerem la seu del 
Centre d’Arqueologia d’Avinganya, situat en el que havia 
estat el convent dels Trinitaris, el primer de la península 
ibèrica, el qual va estar en actiu des del s. XIII fins a la 
desamortització de Mendizabal de 1835. Aquest és un 
edifici d’interès patrimonial de la Diputació de Lleida.
Sortint d’Avinganya, farem un itinerari per diversos 
jaciments del Baix Segre que ens portaran des del Bronze 
fins a l’època medieval. Visitarem el jaciment de l’edat 
del bronze de Genó, d’Aitona; la necròpolis, també del 
bronze, de Roques de Sant Formatge de Serós; el poblat 
ibèric de Gebut, a Soses; el poblat paleocristià-visigòtic 
del Bobalar, també a Serós; el monestir d’Escarp de 
Massalcoreig; l’ermita de Carretelà d’Aitona; l’ermita de 
Sant Jaume de la Granja d’Escarp i el molí dels Regants 
de Torres de Segre.
Aquest itinerari té una durada aproximada de 5 hores. 

Serós Segrià

Visita guiada al Centre d’Arqueologia 
d’Avinganya i als jaciments del Baix Segre



Inici Municipis

LLOC: centre del poble i església
DIA I HORA: 28 a les 19:30 h 
PUNT DE TROBADA: davant de l’església de 
Sant Miquel
ADREÇA: c. de l’Església
ORGANITZA: País d’Art i d’Història Les Valls 
Catalanes del Tec i del Ter
TELÈFON: 468 839 949

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Descobriu aquest poble del Ripollès i la seva arquitectura 
de muntanya. 

Setcases Ripollès

Visita guiada a Setcases



Inici Municipis

LLOC: pou de gel 
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, d’11 a 13 i de 17 a 19 h; 
dia 29, d’11 a 13 h
PUNT DE TROBADA: al pou de gel
ADREÇA: portal del Pont
ORGANITZA: Ajuntament de Solsona
TELÈFON: 973 48 23 10

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Entrada lliure al pou de gel de Solsona. Un espai museïtzat 
que us sorprendrà.
La primera notícia documentada d’aquest pou de gel és 
del 1683. 
Un pou de gel és una estructura per emmagatzemar el gel 
natural obtingut de rius i rieres amb l’objectiu de poder-lo 
comercialitzar. Dimensions d’aquest pou: 8 m de diàmetre 
i 9,30 m d’alçada.
El consum de gel va augmentar en el moment en què se li 
atribuïren propietats terapèutiques i per la seva utilitat en 
la conservació d’aliments com la carn i el peix.

Solsona Solsonès

Jornada de portes obertes al pou de gel
1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: a l’ajuntament 
DIA I HORA: 27 i 28. Dia 27, de 9 a 19 h;  
dia 28, de 9 a 13 h
PUNT DE TROBADA: a l’ajuntament
ADREÇA: c. Castell, 20
ORGANITZA: Ajuntament de Solsona
TELÈFON: 973 48 00 50

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Exposició de fotografies antigues i catalogades de les 
places i fonts històriques de Solsona i de fotografies 
actuals dels mateixos espais, realitzades per alumnes de 3r 
de primària de les escoles de Solsona (Arrels I, el Vinyet i 
Setelsis).

Solsona Solsonès

Les places i fonts de Solsona amb 
ulls de nen

2 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: nucli antic
DIA I HORA: 28, a les 19.30 h
PUNT DE TROBADA: Oficina de Turisme del Solsonès
ADREÇA: ctra. de Bassella, 1
ORGANITZA: Ajuntament de Solsona
TELÈFON: 973 48 23 10

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

S’iniciarà un itinerari guiat de llocs insòlits pel nucli 
antic de Solsona. 
Un guia ens portarà per diferents punts d’interès 
cultural, històric i folklòric de Solsona. 
La visita finalitzarà després d’una hora i mitja als 
claustres de la catedral de Solsona on l’Orfeó Nova 
Solsona interpretarà un parell de peces de música 
barroca.
Cal fer inscripció prèvia.

Solsona Solsonès

Un tomb pel nucli antic de Solsona
3 de 3 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: poblament de Gebut a Soses, castell d’Aitona, 
el Bovalar i monestir d’Avinganya
DIA I HORA: 28, a les 10 h 
PUNT DE TROBADA: pl. de l’Església, Soses
ADREÇA: pl. de l’Església
ORGANITZA: Centre d’Estudis Comarcals del Segrià
TELÈFON: 695 356 498

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Recorregut històric a partir d’alguns jaciments 
arqueològics del sud del Segrià on podrem veure restes de 
construccions de diferents cronologies i usos: el jaciment 
de Gebut a Soses, lloc d’habitació de l’època del Ferro 
(650 i el 50 aC).
Les restes del castell medieval d’Aitona amb funció 
principalment defensiva. El Bovalar lloc d’habitació 
d’època del Baix Imperi Romà amb pervivència fins a 
l’època visigòtica.
Per acabar anirem al monestir trinitari d’Avinganya (del 
1150 fins al 1789). Farem una passejada per diferents 
assentaments amb funcions principals diferents: civil, 
militar i religiosa.
Durada aproximada del recorregut 4 hores.

Soses, Aitona i Serós Segrià

Temps de pedra



Inici Municipis

LLOC: Torre-Ramona
DIA I HORA: 29, d’11 a 13 h
PUNT DE TROBADA: església de Sant Joan Sesrovires
ADREÇA: església de Sant Joan Sesrovires, 
Torre-Ramona (Subirats)
ORGANITZA: Patronat de Turisme de Subirats
TELÈFON: 93 899 34 99

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Descobrirem el desconegut poble medieval de Torre-
Ramona (Subirats), de només una cinquantena d’habitants. 
El Palau Gralla ens obrirà les seves portes per mostrar-
nos la seva història senyorial. Coneixerem la Confraria 
del Cava i el prestigi internacional dels confrares a la 
seva mateixa seu, l’església de Sant Joan Sesrovires amb 
el cementiri parroquial, i la Torrota d’En Pasteres entre 
vinyes al peu del Castell de Subirats.

Subirats Alt Penedès

Visita al poble medieval de Torre-Ramona



Inici Municipis

LLOC: pedrera núm. 4 de les Guixeres
DIA I HORA: 28, a les 18 h
PUNT DE TROBADA: pedrera núm. 4 de les Guixeres
ADREÇA: les Guixeres
ORGANITZA: Els Jubilats de les Guixeres - 
Ajuntament de Súria
TELÈFON: 93 868 28 00

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Recital literari i musical al cor del paisatge natural, amb 
rutes senyalitzades del patrimoni humà i preindustrial 
de les pedreres i antics forns de guix de Les Guixeres 
de Súria, explotades almenys entre els segles XI i XX. 
Lectures a càrrec de M. Alba Esquius Miquel amb 
acompanyament musical de Lluís Macià Guilà i Jaume 
Noguera Viñals.

Súria Bages

Ressons. Escoltant les Guixeres



Inici Municipis

LLOC: castell i església de Talamanca
DIA I HORA: 28, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: plaça Església
ADREÇA: plaça Església
ORGANITZA: Associació d’Amics per al 
Desenvolupament de Talamanca
TELÈFON: 682 197 220

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada als principals escenaris de la batalla de 
Talamanca de 1714, l’última victòria de l’exèrcit català 
a la Guerra de Successió i una de les localitzacions 
principals de la Ruta 1714. Es visitarà el castell de 
Talamanca, les seves principals dependències i des de 
dalt del seu mirador s’explicarà com va transcórrer un 
episodi tan remarcable de la nostra història. Posteriorment 
es visitarà l’església de Santa Maria de Talamanca, 
recentment restaurada.

Talamanca Bages

La batalla de Talamanca de 1714, l’última 
victòria de l’exèrcit català a la Guerra de 
Successió



Inici Municipis

LLOC: Museu Arqueològic de Tarragona 
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, de 9:30 a 20:30 h; 
dia 29, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Museu Arqueològic de Tarragona
ADREÇA: pl. del Rei, 5
ORGANITZA: Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona
TELÈFON: 977 25 15 15 / 977 23 62 09

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita al Museu Arqueològic de Tarragona −el més antic 
de Catalunya en la seva especialitat− on s’exposen els 
elements arquitectònics, les escultures, els mosaics i els 
elements d’ús personal i quotidià procedents de l’antiga 
Tàrraco, esdevenint el centre de conservació i difusió 
d’uns testimonis materials que il·lustren el procés de 
romanització de la Península Ibèrica i que fan entenedores 
les formes de vida d’aquest període.

Tarragona Tarragonès

Jornada de portes obertes al Museu 
Arqueològic de Tarragona

1 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona 
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, de 10 a 13:30 i de 16 a 20 h; 
dia 29, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Museu i Necròpolis Paleocristians 
de Tarragona
ADREÇA: av. de Ramón y Cajal, 84
ORGANITZA: Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona
TELÈFON: 977 25 15 15 / 977 23 62 09

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita la recentment reoberta Necròpolis Paleocristiana, 
amb un nou discurs expositiu i una nova proposta 
d’itinerari pel que es considera el conjunt funerari d’època 
tardoromana més important de la Mediterrània occidental, 
declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO l’any 2000.

Tarragona Tarragonès

Jornada de portes obertes al Museu i 
Necròpolis Paleocristians de Tarragona

2 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: Passeig Arqueològic 
DIA I HORA: 28, d’11 a 13 h
PUNT DE TROBADA: portal del Roser
ADREÇA: via de l’Imperi romà - av. Catalunya
ORGANITZA: Museu d’Història de Tarragona - 
Ajuntament de Tarragona
TELÈFON: 977 24 22 20

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Enguany es compleixen 80 anys de la inauguració del 
Passeig Arqueològic. L’agençament d’aquest espai 
va marcar un abans i un després en la història de la 
conservació del patrimoni de la ciutat de Tarragona. Es 
recuperava així una zona força abandonada i malmesa 
però amb un patrimoni de primera magnitud: muralla 
romana i medieval, fortificacions dels segles XVII i XVIII 
i unes magnífiques vistes de Tarragona. L’adequació com 
a passeig romàntic, completada al llarg dels anys ofereix 
un dels passeigs més agradables del nostre patrimoni.
L’activitat vol explicar no tan sols les fortificacions del 
Passeig sinó també aquest llarg procés de conservació-
restauració del monument iniciat gràcies a la genialitat de 
l’arquitecte Jeroni Martorell.
Es completa amb un audiovisual que es projectarà en 
el centre d’interpretació de les fortificacions, al Cos de 
Guàrdia del Passeig Arqueològic.

Tarragona Tarragonès

Passejant pel Passeig Arqueològic: una visió 
particular de la muralla de Tarragona i la 
seva restauració

3 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: Amfiteatre romà de Tarragona 
DIA I HORA: 29, d’11 a 13 h
PUNT DE TROBADA: entrada a l’Amfiteatre romà 
de Tarragona
ADREÇA: Parc de l’Amfiteatre
ORGANITZA: Museu d’Història de Tarragona - 
Ajuntament de Tarragona
TELÈFON: 977 24 22 20

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Els treballs de restauració i de consolidació que s’ha portat 
a terme a l’església romànica de Santa Maria del Miracle 
són una bona ocasió per redescobrir aquesta joia medieval 
que s’alça a l’arena de l’Amfiteatre romà de Tarragona. 
Les seves estructures s’imposen a una antiga basílica 
visigòtica que fou erigida en memòria del martiri sofert 
per l’arquebisbe Sant Fructuós i els seus diaques Auguri 
i Eulogi l’any 259 dC en l’edifici romà d’espectacles. És 
una bona oportunitat per conèixer el per què d’aquests 
edificis dins de l’arena de l’amfiteatre.

Tarragona Tarragonès

Una església romànica a la ciutat de 
Tarragona: descobrint Santa Maria del 
Miracle. 

4 de 4 activitats



Inici Municipis

LLOC: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC) 
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dia 27, de 10 a 19 h; dies 28 i 
29, de 10 a 14:30 h
PUNT DE TROBADA: Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
ADREÇA: Rambla d’Ègara, 270 
ORGANITZA: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC)
TELÈFON: 93 736 89 66

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El museu està situat a l’antic Vapor Aymerich Amat i 
Jover, una gran nau industrial modernista dissenyada el 
1907 per l’arquitecte Lluís Muncunill i Perellada. No us 
perdeu els més d’11.000 m2 amb teulades de maó pla 
campaniforme i unes impressionants vistes des del terrat 
de la fàbrica ni les carboneres, accediu a la xemeneia des 
del pati i passeu-hi per dins pel mateix lloc per on sortia 
el fum, visiteu la sala de la màquina de vapor la Burra 
totalment conservada i l’exposició estrella La fàbrica 
tèxtil.

Terrassa Vallès Occidental

Jornada de portes obertes al Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

1 de 12 activitats



Inici Municipis

LLOC: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC) 
DIA I HORA: 28 i 29, de 15 a 21 h
PUNT DE TROBADA: Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
ADREÇA: Rambla d’Ègara, 270
ORGANITZA: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC)
TELÈFON: 93 736 89 66

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita lliurement el pati històric de l’antiga fàbrica de 
teixits de llana, el Vapor Aymerich, Amat i Jover, actual 
seu del museu. Entra per la mateixa porta que ho feien 
els antics treballadors de la fàbrica i contempla de prop 
la xemeneia de 35 m. d’alçada, l’antiga casa del porter, 
l’antiga casa de les oficines o els espais per on s’abocava 
el carbó que alimentava la fàbrica.

Terrassa Vallès Occidental

Visita el pati històric del Vapor Aymerich, 
Amat i Jover

2 de 12 activitats



Inici Municipis

LLOC: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC) 
DIA I HORA: 27, d’11 a 13 h
PUNT DE TROBADA: Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
ADREÇA: Rambla d’Ègara, 270
ORGANITZA: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC)
TELÈFON: 93 736 89 66

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Presentació dels 150 elements del patrimoni industrial de 
Catalunya a càrrec del director del mNACTEC, seguida 
d’una visita guiada al Vapor Aymerich, Amat i Jover, 
l’edifici que alberga el museu, que inclou la possibilitat 
única de caminar sobre les voltes de la teulada.
Seguidament, es visitaran les sales de reserva a càrrec de 
la restauradora del centre. L’activitat finalitza amb una 
copa de cava a la terrassa del museu contemplant les vistes 
de la ciutat i la bellesa de les voltes des d’aquella alçada. 
Activitat adreçada a persones especialment interessades en 
el patrimoni, com professionals, estudiosos, investigadors 
o particulars que vulguin aprofundir-hi.

Terrassa Vallès Occidental

El patrimoni industrial de prop
3 de 12 activitats



Inici Municipis

LLOC: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC) 
DIA I HORA: 27 i 28. Dia 27, a les 18:30 h; 
dia 28, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
ADREÇA: Rambla d’Ègara, 270
ORGANITZA: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC)
TELÈFON: 93 736 89 66

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

L’any 1907, l’arquitecte Lluís Muncunill va construir el 
Vapor Aymerich, Amat i Jover per allotjar una fàbrica de 
teixits de llana espectacular: una gran nau d’11.000 m2 amb 
volta catalana que generava, entre d’altres, una teulada de 
gran bellesa. 
Caminarem sobre les ones de la teulada i coneixerem la 
història i la singularitat de l’edifici, una de les fàbriques més 
emblemàtiques de Catalunya i seu del museu nacional avui.
Els participants acabaran la visita tot degustant una copa 
de cava a la Terrassa del Museu, on podran gaudir de les 
vistes a la ciutat.
Cal fer reserva prèvia al correu electrònic: 
difusio.mnactec@gencat.cat 

Terrassa Vallès Occidental

Visita el Vapor Aymerich, Amat i Jover i 
camina sobre les voltes

4 de 12 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia

mailto:difusio.mnactec%40gencat.cat?subject=


Inici Municipis

LLOC: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC) 
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
ADREÇA: Rambla d’Ègara, 270
ORGANITZA: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC)
TELÈFON: 93 736 89 66

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Una de les singularitats del patrimoni industrial és, 
sens dubte, que podem veure objectes històrics en 
funcionament i així portar al present l’experiència del 
passat i, en ocasions, la memòria i els records.
Així, us proposem un viatge a l’antiga fàbrica de teixits, 
el Vapor Aymerich, Amat i Jover, a través de les seves 
màquines, que normalment veiem exhibides a l’exposició 
La Fàbrica Tèxtil del Museu de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya (mNACTEC). 
Com a resultat, comprendrem el procés productiu de la 
llana, l’evolució tècnica del sector i com era de sorollós 
treballar al Vapor.

Terrassa Vallès Occidental

Patrimoni industrial en viu: les màquines de 
la fàbrica de teixits en funcionament
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Inici Municipis

LLOC: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC) 
DIA I HORA: 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
ADREÇA: Rambla d’Ègara, 270
ORGANITZA: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC)
TELÈFON: 93 736 89 66

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

L’any 1907, l’arquitecte Lluís Muncunill va construir el 
Vapor Aymerich, Amat i Jover per allotjar una fàbrica de 
teixits de llana espectacular, amb una gran nau d’11.000 
m2 que creava un conjunt excepcional. 
L’edifici, que avui alberga el Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya (mNACTEC), ha esdevingut un 
dels exemples del modernisme fabril més emblemàtics 
de Catalunya i una de les fàbriques tèxtils més belles 
d’Europa.

Terrassa Vallès Occidental

Visita guiada al Vapor Aymerich, Amat i Jover, 
la fàbrica modernista més bella d’Europa
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Inici Municipis

LLOC: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC) 
DIA I HORA: 29, a les 13 h
PUNT DE TROBADA: Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
ADREÇA: Rambla d’Ègara, 270
ORGANITZA: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC)
TELÈFON: 93 736 89 66

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Endinsa’t en la història i vine a conèixer una de les 
fàbriques tèxtils més singulars de Catalunya, que va 
estar en funcionament des del 1907 al 1976. Durant la 
visita, podràs conèixer el procés de fabricació de la llana, 
veure algunes de les antigues màquines en marxa i et 
submergiràs en la vida quotidiana dels obrers i les obreres 
de principis del segle XX.
Visita teatralitzada per a tots els públics.

Terrassa Vallès Occidental

La Fàbrica Tèxtil, el procés productiu de la 
llana i la vida quotidiana dels obrers i les 
obreres a principis del segle XX
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Inici Municipis

LLOC: claustre del convent de Sant Francesc
DIA I HORA: 28, a les 17:30 h
PUNT DE TROBADA: claustre del convent de 
Sant Francesc
ADREÇA: pl. del Doctor Robert, 1 
ORGANITZA: Museu de Terrassa, amb el patrocini de 
l’Associació de Veïns del Centre
TELÈFON: 93 739 70 72

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El pare Francesc, monjo franciscà, ens explica algunes 
històries que han passat en el convent de Sant Francesc al 
llarg dels segles. La visita al claustre es fa a partir d’un joc 
participatiu de recerca d’imatges. 
Places limitades. Informació i inscripcions al 93 739 70 72. 
Els infants han d’anar acompanyats d’una persona adulta 
en tot moment.

Terrassa Vallès Occidental

Històries enrajolades
8 de 12 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: Casa Alegre de Sagrera 
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dies 27 i 28, de 10 a 13 i 
de 16 a 20 h; dia 29, d’11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Casa Alegre de Sagrera
ADREÇA: c. de la Font Vella, 29-31 
ORGANITZA: Museu de Terrassa
TELÈFON: 93 739 70 72

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La Casa Alegre es va construir a inicis del segle XIX. 
D’aquesta primera època es conserven pintures murals a 
les sales de la primera planta. L’any 1911 es va realitzar 
una reforma important, que va convertir-la en un 
model d’habitatge burgès industrial terrassenc d’època 
modernista.
Alguns dels espais de l’edifici es presenten com a 
estances moblades i decorades; d’altres contenen diverses 
col·leccions com la Salvans d’art oriental, les d’artistes 
com Martinez Lozano, Laureà Barrau, Mateu Avellaneda, 
Carlos Baca-Flor, Fèlix Mestres i els llegats dels escriptors 
Agustí Bartra i Ferran Canyameres.

Terrassa Vallès Occidental

Jornada de portes obertes a la Casa Alegre 
de Sagrera
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Inici Municipis

LLOC: Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere  
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dies 27 i 28, de 10 a 13:30  i 
de 16 a 19 h; dia 29, d’11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Seu d’Ègara. Esglésies de 
Sant Pere 
ADREÇA: pl. del Rector Homs, s/n 
ORGANITZA: Museu de Terrassa
TELÈFON: 93 739 70 72

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La Seu d’Ègara és el resultat d’un seguit de 
transformacions i construccions arquitectòniques fetes al 
llarg del temps, des de l’època ibèrica fins a l’actualitat. 
Destaca l’arquitectura medieval de les tres esglésies: 
Santa Maria, Sant Miquel i Sant Pere, però de caràcter 
excepcional són els testimonis conservats dels edificis del 
Bisbat d’ Ègara (basílica, baptisteri, etc.), les pintures alt 
medievals i els retaules gòtics.

Terrassa Vallès Occidental

Jornada de portes obertes a la Seu d’Ègara. 
Esglésies de Sant Pere
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Inici Municipis

LLOC: des de la Plaça del Progrés fins al convent de 
Sant Francesc  
DIA I HORA: 29, a les 11 h
PUNT DE TROBADA: pl. del Progrés (davant de la zona 
de jocs infantils) 
ADREÇA: pl. del Progrés (davant de la zona de jocs 
infantils) 
ORGANITZA: Museu de Terrassa, amb el patrocini de 
l’Associació de Veïns del Centre
TELÈFON: 93 739 70 72

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La nit del 3 al 4 de setembre de 1713, Terrassa és 
ocupada, saquejada i devastada per un destacament 
borbònic comandat pel general Feliciano de 
Bracamonte. Les tropes incendien més de cent cases i 
moren una vintena de persones. Un centenar de vilatans 
es refugien al convent de Sant Francesc. 
Aquests fets són coneguts gràcies a la narració que va 
fer el pare Miquel Garriga, guardià del convent. Aquest 
itinerari recorre els escenaris dels fets de 1713 a la 
nostra ciutat.
Places limitades. Informació i inscripcions al 
93 739 70 72.

Terrassa Vallès Occidental

Terrassa durant els fets de 1713
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Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: Castell Cartoixa de Vallparadís 
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dies 27 i 28, de 10 a 13:30  i de 
16 a 19 h; dia 29, d’11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Castell Cartoixa de Vallparadís 
ADREÇA: c. de Salmerón, s/n  
ORGANITZA: Museu de Terrassa
TELÈFON: 93 739 70 72

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El Castell Cartoixa de Vallparadís és un edifici original del 
segle XII que es va convertir en cartoixa entre els segles 
XIV i XV, moment en el qual es va configurar la sala 
capitular, el claustre i la capella. Va ser restaurat durant els 
anys cinquanta del segle XX i des de 1959 desenvolupa 
usos museístics.
El Castell conté l’exposició permanent que mostra, 
cronològicament i a partir d’elements del patrimoni moble 
local, l’evolució del territori i l’ocupació humana i la sala 
d’exposicions temporals del museu que exhibeix Terrassa 
inspira.

Terrassa Vallès Occidental

Jornada de portes obertes al Castell 
Cartoixa de Vallparadís
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Inici Municipis

LLOC: Tiurana
DIA I HORA: 27 i 28, d’11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: a l’ajuntament 
ADREÇA: pl. de l’alzinera,1
ORGANITZA: Ajuntament de Tiurana
TELÈFON: 973 05 60 46

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Descobrireu l’arquitectura de l’església de la Mare de Déu 
de Solés i les importants restes de pintura mural que en 
conserva, d’una variada cronologia que abasta del s. XVI 
al s. XX. Al mateix temps que gaudireu d’una panoràmica 
excepcional del pantà de Rialb. 
Podreu saber més sobre la façana principal de l’església 
parroquial de Sant Pere (s. XVII) ubicada en el cementiri 
que fou traslladat de l’antic fossar del poble, i d’un seguit 
d’elements arquitectònics recuperats de l’antiga vila closa 
de Tiurana.

Tiurana La Noguera

Descobreix l’església de la Mare de Déu 
de Solés



Inici Municipis

LLOC: Parc Arqueològic del Camp de les Lloses
DIA I HORA: 29, de 10 a 14 h (matinal de portes obertes); 
10 h (visita); d’11 a 13 h (taller)
PUNT DE TROBADA: Centre d’Interpretació del Camp de 
les Lloses 
ADREÇA: c. Pau Casals, 2
ORGANITZA: Centre d’Interpretació del Camp de les 
Lloses
TELÈFON: 93 812 52 34

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Matinal de portes obertes al parc arqueològic del Camp 
de les Lloses. A primera hora breu visita guiada pel 
jaciment i museu i a les 11 h inici d’un taller de tovots.
Reproduirem els tovots que s’han documentat a una 
de les cases de l’assentament i treballarem en la 
construcció d’una estructura mural amb els tovots que 
s’hauran fabricat durant la campanya d’excavacions 
duta a terme a l’estiu.

Tona Osona

Taller de tovots i matinal de portes obertes 
al parc arqueològic, visita guiada 



Inici Municipis

LLOC: Torrebesses
DIA I HORA: 29, de 9:30 a 13:30 h
PUNT DE TROBADA: Centre d’Interpretació de 
la Pedra Seca
ADREÇA: c. Portal, 3 
ORGANITZA: Amics de l’Arquitectura Popular
TELÈFON: 973 392 183

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Al terme de Torrebesses s’han inventariat 600 elements 
de pedra seca i s’ha creat un Centre d’Interpretació. 
La visita constarà d’una explicació general al centre 
d’interpretació i tot seguit d’un recorregut pel 
terme de Torrebesses per visitar-ne les mostres més 
característiques.

Torrebesses Segrià

Visita als elements en pedra seca del terme 
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Inici Municipis

LLOC: Torrebesses
DIA I HORA: 28, a les 19 h
PUNT DE TROBADA: església nova
ADREÇA: pl. dels Pagesos 
ORGANITZA: Ajuntament de Torrebesses
TELÈFON: 973 12 60 59

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada per la ruta monumental de Torrebesses 
gaudint de música en viu mentre es fa l’itinerari.

Torrebesses Segrià

Musicant el nostre patrimoni
2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: plana del Baix Ter
DIA I HORA: 29, a les 8 h
PUNT DE TROBADA: hotel Molí del Mig 
ADREÇA: camí del Moli, s/n
ORGANITZA: Museu de la Mediterrània
TELÈFON: 972 75 51 80

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Us convidem a realitzar una visita guiada que ens 
permetrà conèixer part de l’estructura creada per defensar-
se dels atacs pirates dels segles XIV, XV i XVI.
Visitarem la Torre Bagura, el Mas Ral i la Torre 
Quintaneta, totes elles vestigis d’un moment important de 
la història del Baix Ter. 
Una ruta d’uns sis quilometres a peu per camí planer 
de dificultat baixa que ens descobrirà uns edificis 
arquitectònics impressionants, plens de vida i d’història.
Cal que porteu un bon calçat i agua. Cal fer inscripció 
prèvia al Museu de la Mediterrània per mail 
info@museudelamediterrania.cat o bé al telèfon 
972 75 51 80.

Torroella de Montgrí Baix Empordà

Entre masos fortificats

Places limitades. Cal reserva prèvia

mailto:info%40museudelamediterrania.cat?subject=Entre%20masos%20fortificats


Inici Municipis

LLOC: Museu de Tortosa
DIA I HORA: 28, a les 18 h
PUNT DE TROBADA: sala d’exposicions temporals 
Antoni Garcia
ADREÇA: Rambla Felip Pedrell, 3  
ORGANITZA: Museu de Tortosa
TELÈFON: 977 51 01 44

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Us convidem a la inauguració de l’exposició de 
producció pròpia Sota un núvol de pols groga, Tortosa, 
ciutat bombardejada (1937 - 1939), el títol és una 
evocació poètica d’un dels episodis de la guerra civil 
descrits pel reconegut corresponsal Ernest Hemingway. 
A l’exposició podreu observar fotografies dels danys 
que va patir Tortosa pels més de 80 bombardeigs aeris 
soferts durant la guerra civil, l’evacuació de la ciutat 
i el trasllat al Perelló del Consell Municipal, el retorn 
de la població i els inicis de la reconstrucció. Imatges 
colpidores i testimonis dels protagonistes.
Aquesta visita es complementa amb la visita guiada a 
un refugi de la Guerra Civil del dia 29.

Tortosa Baix Ebre

Inauguració de l’exposició: Sota un núvol 
de pols groga, Tortosa, ciutat bombardejada 
(1937-1939)
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Inici Municipis

LLOC: Museu de Tortosa
DIA I HORA: 29, a les 11:30 h 
PUNT DE TROBADA: sala d’exposicions Antoni Garcia 
del Museu de Tortosa
ADREÇA: Rambla Felip Pedrell, 3 
ORGANITZA: Museu de Tortosa
TELÈFON: 977 51 01 44

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Els participants podran visitar un dels refugis de la guerra 
civil.

Tortosa Baix Ebre

Visita guiada a un refugi de la Guerra Civil
2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Ermita de la Pietat
DIA I HORA: 28, a les 12 h 
PUNT DE TROBADA: Ermita de la Pietat
ADREÇA: ctra. Ulldecona a Tortosa, Km. 4 
ORGANITZA: Oficina Municipal de Turisme 
d’Ulldecona i CONFICON, Turisme i Tradicions
TELÈFON: 977 57 33 94 / 619 770 869 / 653 937 204

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita adaptada al Centre d’Interpretació i 
reconeixement de reproduccions d’arcs, fletxes i 
eines epipaleolítics. A més es realitzarà un taller de 
pintura rupestre per als més menuts, per a què a través 
dels dibuixos puguin entendre millor com pintaven i 
s’expressaven aquells darrers caçadors recol·lectors. 
Vols ser un artista de fa 8.000 anys? 
Seguidament, tir amb arc com a experiència de la 
utilització d’un dels instruments més antics de la 
Humanitat. Vols sentir-te un autèntic caçador de la 
prehistòria? 

Ulldecona Montsià

Activitats infantils i juvenils a l’Ermita de 
la Pietat

1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: al castell medieval 
DIA I HORA: 28, a les 12 i a les 16 h 
PUNT DE TROBADA: oficina de turisme
ADREÇA: pg. de l’Estació, s/n 
ORGANITZA: Oficina Municipal de Turisme 
d’Ulldecona i CONFICON, Turisme i Tradicions
TELÈFON: 977 57 33 94 / 619 770 869 / 653 937 204

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

L’àmplia visibilitat i la gran fertilitat i riquesa del terreny 
ha comportat que el turó del puig del castell hagi estat 
al llarg del temps una zona estratègica per al control del 
territori des de l’època ibèrica fins a l’edat mitjana.
El conjunt conserva restes arquitectòniques i 
arqueològiques que han estat datades entre el segle VII 
aC i el XVII dC. El guiatge consisteix en visitar les restes 
d’aquestes diferents èpoques: un poblat iber, la fortalesa 
àrab i, passada la reconquesta, el que ens ha quedat 
d’època cristiana. Aquest és un castell declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional.

Ulldecona Montsià

Guiatge pel Castell Medieval d’Ulldecona
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Inici Municipis

LLOC: ermita de la Pietat d’Ulldecona 
DIA I HORA: 28, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: baixos de l’ermita de la Pietat
ADREÇA: ctra. Ulldecona a Tortosa, Km. 4
ORGANITZA: Oficina Municipal de Turisme 
d‘Ulldecona i CONFICON, Turisme i Tradicions
TELÈFON: 977 57 33 94 / 619 770 869 / 653 937 204

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Les pintures rupestres d’Ulldecona, situades a la Serra de 
Godall i declarades Patrimoni Mundial a finals del 1998, 
configuren un dels conjunts més importants d’art rupestre 
llevantí de tota la península ibèrica. Aquestes pintures 
llevantines manifesten un món de creences i/o de relats 
mítics relacionats amb la cacera. T’agradaria conèixer 
com vivien fa més de 8.000 anys aquests darrers caçadors 
recol·lectors? I assabentar-te del per què de les seves 
pintures? I viure la màgia del seu entorn? Vine a conèixer 
in situ la millor escena de caça d’art rupestre de Catalunya, 
et sorprendrà!!!

Ulldecona Montsià

Visita al Centre d’Interpretació 
d’Art Rupestre i guiatge a l’Abric I
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Inici Municipis

LLOC: església de Sant Pere de Vacarisses
DIA I HORA: 28, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: porta de l’església 
ADREÇA: pl. de l’Església
ORGANITZA: Regidoria de Cultura
TELÈFON: 93 835 90 02 ext. 240

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Es visitarà el Museu Arxiu de Vacarisses, que es troba dins 
l’església de Sant Pere de Vacarisses. També es farà una 
explicació sobre l’església de Sant Pere. La visita anirà a 
càrrec de l’associació Museu-Arxiu de Vacarisses.
Per assistir a la visita cal fer la reserva prèvia al telèfon 
93 835 90 02 (ext. 250) o bé enviant un missatge a 
cultura@vacarisses.cat.

Vacarisses Vallès Occidental

Visita al Museu-Arxiu de Vacarisses i 
a l’església de Sant Pere de Vacarisses

Places limitades. Cal reserva prèvia

mailto:cultura%40vacarisses.cat?subject=


Inici Municipis

LLOC: Taüll, Boí i Erill la Vall
DIA I HORA: 27, de 10 a 14 i de 16 a 19 h 
PUNT DE TROBADA: Taüll, Boí i Erill la Vall 
ADREÇA: Taüll, Boí i Erill la Vall
ORGANITZA: Centre del Romànic de la Vall de Boí
TELÈFON: 973 696 715

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Veniu a visitar les esglésies romàniques de la Vall de 
Boí, declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO: San 
Climent de Taüll, Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí i 
Santa Eulàlia d’Erill la Vall.
Podreu gaudir de les noves presentacions de les pintures 
murals romàniques. A Sant Climent de Taüll trobareu la 
nova restauració de l’absis i la recreació virtual de les 
pintures; a l’església de Santa Maria de Taüll us espera 
també una nova instal·lació de pintures murals.

Vall de Boí, La Alta Ribagorça

Jornada de portes obertes al conjunt 
romànic de la Vall de Boí



Inici Municipis

LLOC: Sala Polivalent
DIA I HORA: 28, a les 17 h
PUNT DE TROBADA: a l’ajuntament 
ADREÇA: c. Puig Estela, 11
ORGANITZA: Ajuntament de Vallfogona, Departament 
de Prehistòria UAB i Institut Català de Recerca del 
Patrimoni Cultural
TELÈFON: 972 70 19 09

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Activitat centrada en la difusió de l’arqueologia i els seus 
mètodes a través dels materials recuperats durant la 
campanya d’intervenció arqueològica desenvolupada al 
jaciment de la Feixa de la Ceba.
Exposició pública de la metodologia seguida en les 
intervencions arqueològiques realitzades en aquest 
jaciment, des del seu descobriment fins a la seva excavació 
de manera sistemàtica realitzada durant l’any 2013. Es 
presentaran els materials arqueològics recuperats i 
s’explicarà a partir dels mateixos la manera de viure dels 
habitants més antics del municipi coneguts fins l’actualitat.

Vallfogona de Ripollès Ripollès

El passat prehistòric a Vallfogona de 
Ripollès: presentació del jaciment 
arqueològic de la Feixa de la Ceba, primer 
poblat prehistòric descobert al municipi 



Inici Municipis

LLOC: Vallirana
DIA I HORA: 29, d’11 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Masia Molí de Can Batlle
ADREÇA: c. del Molí, 2 - 4
ORGANITZA: Regidoria de Cultura, Centre 
Excursionista  i Parròquia de Sant Mateu de Vallirana
TELÈFON: 93 683 27 38

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

La visita guiada als molins fariners començarà a les 
11:30 h. Es compon d’una masia del s. XVII amb la cuina, 
llar de foc, pica, cup de vi, quadra, l’era, la bassa i el pati. 
Hi ha dos molins fariners: un de rodet horitzontal del 
s. XV i un altre del s. XIX mogut per una gran roda de 
calaixos de més de 10m de diàmetre, única a la província 
de Barcelona.
La seu del CEV és una casa de finals del s. XVIII on s’hi 
pot veure material de muntanya, troballes arqueològiques, 
un herbari. A l’església s’hi pot veure objectes històrics de 
la parròquia i la vila.

Vallirana Baix Llobregat

Visita guiada als molins fariners de la Masia 
Molí de Can Batlle, visita al Museu del centre 
excursionista i al museu de l’església de Sant 
Mateu



Inici Municipis

LLOC: Centre Cultural Infant Pere 
(Hospitalet de l’Infant)
DIA I HORA: 27 i 28, a les 19:30 h
PUNT DE TROBADA: Centre Cultural Infant Pere 
(Hospitalet de l’Infant)
ADREÇA: c. Ramon Berenguer IV, 7
ORGANITZA: Antena de Coneixement de la URV – 
Regidoria i Patrimoni
TELÈFON: 977 82 33 13

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Conferència sobre l’obra de l’arquitecte Antoni Bonet 
Castellana, en especial sobre la urbanització existent a 
l’Hospitalet de l’Infant, amb motiu del centenari del seu 
naixement.

Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant

Baix Camp

Conferència “L’obra de l’arquitecte Antoni 
Bonet Castellana”

1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Centre Cultural Infant Pere 
(Hospitalet de l’Infant)
DIA I HORA: 29, a les 10 h
PUNT DE TROBADA: Centre Cultural Infant Pere 
(Hospitalet de l’Infant)
ADREÇA: c. Ramon Berenguer IV, 7
ORGANITZA: Antena de Coneixement de la URV – 
Regidoria de Cultura i Patrimoni
TELÈFON: 977 82 33 13

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Es proposa un itinerari per la urbanització Poblat Hifrensa, 
d’Antoni Bonet Castellana, construïda entre 1967 i 1975 
i una de les darreres colònies industrials de Catalunya 
(Hifrensa va ser l’empresa que va explotar la central 
nuclear Vandellòs I).
La urbanització compta amb els diversos habitatges 
que havien estat ocupats pels treballadors de la central 
nuclear, els espais comuns, l’antiga escola per als fills dels 
empleats, el pavelló, la seu social i la residència.
Actualment el Poblat Hifrensa és dins de la població de 
l’Hospitalet de l’Infant, i és considerat un element de 
patrimoni arquitectònic de primer ordre. 

Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant

Baix Camp

Visita“L’obra de l’arquitecte Antoni Bonet 
Castellana”

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Centre Cívic l’Estació 
DIA I HORA: 27, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Sala d’actes
ADREÇA: c. Jaume Carner, 1 
ORGANITZA: Museu Arqueològic del Vendrell
TELÈFON: 977 66 56 84

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Deliberació pública del jurat del XV Concurs de 
Fotografia del Museu Arqueològic del Vendrell.
Concurs Obert a tots els aficionats a la fotografia; 
les obres seran admeses fins a les 14:30h del 26 de 
setembre del 2013. Podeu consultar les bases de 
participació a l’enllaç www.elvendrell.net/el-vendrell-
per-temes/cultura/concursos/concurs-de-fotografia.html

Vendrell, El Baix Penedès

XV Concurs de Fotografia del Museu 
Arqueològic 

http://www.elvendrell.net/el-vendrell-per-temes/cultura/concursos/concurs-de-fotografia.html%20


Inici Municipis

LLOC: Verges, Colomers, Jafre i Canet
DIA I HORA: 29, a les 9:30 h
PUNT DE TROBADA: a l’aparcament que hi ha just 
davant el restaurant “El Cargolet” de Colomers, a peu de 
carretera
ADREÇA: La Placeta, 1 
ORGANITZA: Ajuntament de Verges
TELÈFON: 972 78 00 07

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Bicicletada de Colomers a Canet de Ter, visitant els 
indrets patrimonials més característics. Pedalarem 
aproximadament uns deu quilòmetres xino-xano per 
camins de carro, un itinerari molt planer i ple de sorpreses 
interessants. Visitarem la resclosa de Colomers, la presa 
de Colomers, l’església de Sant Romà de Cidillà, el molí 
de la Salvetat, l’Illa de Jafre, el molí de Verges, la resclosa 
de Canet i el refugi antiaeri del mas d’en Mach. Cal portar 
aigua, esmorzar i tot el que us pugui fer falta per una ruta 
que durarà aproximadament 5 hores.

Verges Baix Empordà

La ruta de l’aigua. Bicicletada 
1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: sala polivalent de l’ajuntament 
DIA I HORA: 27 i 28, a les 20 h
PUNT DE TROBADA: sala polivalent de l’ajuntament 
ADREÇA: La Placeta, 1 
ORGANITZA: Ajuntament de Verges
TELÈFON: 972 78 00 07

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Una proposta pensada per a la gent gran i persones 
amb mobilitat reduïda. El recorregut pel poble el farem 
sense moure’ns de la cadira, anirem al castell de Verges, 
recorrerem el recinte fortificat, veurem algunes finestres 
gòtiques com la de Can Batlle i entrarem a l’església 
parroquial de Sant Julià, tot això mitjançant la projecció de 
fotografies.
Aquesta activitat està repartida en dues sessions, que 
aniran a càrrec de Josep Cots i Salvador Vega.

Verges Baix Empordà

Visita virtual al poble de Verges
2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Museu episcopal de Vic
DIA I HORA: 28, d’11 a 12 i de 17 a 18 h 
PUNT DE TROBADA: Museu episcopal de Vic
ADREÇA: pl. Bisbe Oliba, 3 
ORGANITZA: Museu episcopal de Vic
TELÈFON: 93 886 93 60

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Una visita guiada exclusiva per descobrir la col·lecció 
d’art medieval del museu i pujar al campanar romànic 
més alt de Catalunya. L’Espai Oliba és el punt de partida 
d’un recorregut que inclou un tast a la col·lecció romànica 
del MEV i la contemplació de la ciutat de Vic des del 
campanar de la Catedral. 

Vic Osona

Visió romànica
1 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Vic
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, a les 18 h; 
dia 29, a les 11:30 h
PUNT DE TROBADA: Temple Romà
ADREÇA: c. Pare Xifré, s/n  
ORGANITZA: Patronat d’Estudis Osonencs
TELÈFON: 650 985 283 / 93 889 44 32

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El Temple Romà de Vic va ser descobert el 1882 en 
enderrocar-se l’antic palau dels Montcada construït en 
l’alta Edat mitjana aprofitant els murs del temple. En 
identificar-se les restes del temple es va crear per iniciativa 
cívica la Societat Arqueològica amb l’objectiu d’aturar 
l’enderroc i de recuperar l’edifici, cosa que es va fer en 
diferents etapes.
El recinte conserva, a banda de les restes romanes, 
abundants restes del palau medieval, cosa que permet 
fer una lectura de 2000 anys d’història tant de l’indret 
concret com del seu entorn i de la societat que s’hi va 
desenvolupar.

Vic Osona

Visita guiada al temple romà i restes del 
palau dels Montcada

2 de 2 activitats



Inici Municipis

LLOC: Pla de Vidreres
DIA I HORA: 29, a les 11 h 
PUNT DE TROBADA: pavelló del Poliesportiu Municipal 
de Vidreres 
ADREÇA: ctra. de Lloret, s/n (Horts d’en Pere Pau)  
ORGANITZA: Vitraris
TELÈFON: 625 465 271

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Recorregut comentat de l’antic camp d’aviació, passant 
per les trinxeres, llocs bombardejats i búnquer. L’itinerari 
és aproximadament de quatre quilòmetres planers que es 
faran a peu.

Vidreres La Selva

Passeig pel camp de l’aviació republicana 



Inici Municipis

LLOC: canònica de Santa Maria de Vilabertran
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dies 27 i 28, de 10 a 13:30  i 
de 15 a 17:30 h; dia 29, de 10 a 15 h
PUNT DE TROBADA: al monument
ADREÇA: c. Abadia, 4  
ORGANITZA: Museu d’Història de Catalunya
TELÈFON: 972 50 87 87

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Seguint les disposicions de l’Església per lluitar 
contra les imposicions nobiliàries en els nomenaments 
eclesiàstics i la relaxació moral dels seus membres, 
Pere Rigau va reunir un grup de capellans per viure en 
comunitat. A la vegada, tres famílies nobiliàries van 
fer donació de la propietat de l’església a la comunitat. 
D’aquest manera, Vilabertran es convertia en una de les 
primeres canòniques agustinianes, des de la qual es va 
intentar difondre la reforma.
L’edifici més emblemàtic és l’església, on trobem una 
creu processional, que es la peça d’orfebreria gòtica 
més gran de Catalunya.

Vilabertran Alt Empordà

Jornades de portes obertes a la canònica de 
Santa Maria de Vilabertran



Inici Municipis

LLOC: les serres de Viladecans
DIA I HORA: 29, de 9:30 a 13:30 h
PUNT DE TROBADA: La Torre-roja
ADREÇA: pl. de l’Escoltisme, s/n 
ORGANITZA: Ajuntament de Viladecans
TELÈFON: 93 635 18 00, ext.: 8180 o 8174

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

És un itinerari guiat per les serres del municipi de 
Viladecans -Montbaig i Miramar-, amb la finalitat 
de saber la història i conèixer el territori. Visitarem 
els antics masos que hi ha, el passat agrícola, amb 
els marges de Feixa del conreu de la vinya, les 
indústries del passat, com la bòbila d’en Ramells, els 
cursos d’aigua, els pous, els aqüeductes, els camins, 
les barraques hipogees, l’aprofitament dels boscos i 
l’evolució del territori.
Cal fer reserva prèvia al al telèfon 93 635 18 00, ext. 
8180 o 8174, o a patrimonicultural@viladecans.cat. 
Porteu roba còmoda, aigua i esmorzar.

Viladecans Baix Llobregat

Camí de Montbaig i de Miramar

Places limitades. Cal reserva prèvia

mailto:patrimonicultural%40viladecans.cat?subject=


Inici Municipis

LLOC: Conjunt monumental de Palol Sabaldòria
DIA I HORA: 28, a les 10:30 i 17:30 h
PUNT DE TROBADA: a l’ajuntament 
ADREÇA: pl. de l’Ajuntament núm. 1  
ORGANITZA: Ajuntament de Vilafant
TELÈFON: 972 54 60 20

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada al conjunt arquitectònic i a l’entorn natural 
de Palol Sabaldòria, situat al municipi de Vilafant, a 
aproximadament un quilòmetre del nucli antic i contigu 
al riu Manol. Està format per les restes d’un poblat íber, 
l’església pre-romànica, el castell medieval de la família 
dels Arnau de Palol, del qual només es conserven els 
murs, i la gran masia renaixentista que data de mitjans de 
segle XVI. 
Aquest conjunt patrimonial va ser declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional, actualment és propietat 
de l’Ajuntament de Vilafant i es troba en procés de 
rehabilitació.

Vilafant Alt Empordà

Visita al conjunt monumental i arqueològic 
de Palol Sabaldòria 



Inici Municipis

LLOC: VINSEUM Museu de les Cultures del Vi 
de Catalunya
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dies 27 i 28, de 10 a 14 i 
de 16 a 19 h; dia 29, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: Palau Reial
ADREÇA: pl. Jaume I, 1  
ORGANITZA: VINSEUM Museu de les Cultures del Vi 
de Catalunya
TELÈFON: 93 890 05 82

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Veniu a visitar la seu central del museu que es troba al 
Palau Reial de Vilafranca, un edifici d’origen gòtic ubicat 
al nucli antic de la vila. El febrer de 2010 es van iniciar 
les obres de reforma i rehabilitació integral de l’edifici. El 
passat octubre de 2012 després de dos anys i mig d’obres 
es va reobrir el Palau Reial al públic.
La intervenció de restauració ha fet guanyar protagonisme 
als elements constructius  d’època medieval que conserva 
el Palau Reial i ha respectat els criteris de la reconstrucció 
duta a terme pels arquitectes de la Diputació de Barcelona, 
molt especialment per Jeroni Martorell a mitjans del segle 
passat.
A més, en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, 
des de VINSEUM hem cregut oportú donar a conèixer la 
història de la premsa de biga o de lliura de l’Avinguda de 
Tarragona a través d’una exposició de petit format al pati 
gòtic de VINSEUM.
La premsa, que segueix el model de premsa romana de 
cargol, ja citada i documentada al segle I. L’any 1961 
la premsa esdevé primer monument urbà dedicat al vi a 
l’Estat Espanyol. Podreu visitar l’exposició fins al primer 
cap de setmana d’octubre.
Més informació a www.vinseum.cat

Vilafranca del Penedès Alt Penedès

La premsa de biga

http://www.vinseum.cat


Inici Municipis

LLOC: Vilajuïga
DIA I HORA: 28, de 17 a 20 h
PUNT DE TROBADA: Centre d’Acollida Turística - 
CAT de Vilajuïga 
ADREÇA: pg. de Catalunya, s/n  
ORGANITZA: Consorci Terra de Pas
TELÈFON: 972 53 00 05

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Sortida del Centre d’Acollida Turística - CAT de Vilajuïga, 
i desplaçament amb trenet turístic per fer les visites a 
l’Església de Vilajuïga i al castell de Quermançó. A les 
20 h tornada al Centre d’Acollida Turística - CAT de 
Vilajuïga.

Vilajuïga Alt Empordà

Patrimoni Terra de Pas



Inici Municipis

LLOC: La Roca 
DIA I HORA: 28 i 29, de 12 a 13 h
PUNT DE TROBADA: aparcament públic a l’entrada del 
poblet de la Roca
ADREÇA: aparcament públic a l’entrada del poblet de 
la Roca
ORGANITZA: Mancomunitat de la Vall de Camprodon
TELÈFON: 972 74 09 36

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada de l’emplaçament històric de la Roca, 
pertanyent al municipi de Vilallonga de Ter. 
A 1040 m es troba aquest poblet situat a la solana d’un 
gran penyal a redós del que fou el Castell de la Roca. El 
grup de cases que el conformen es troben esglaonades i 
adossades al penyal, des d’on es pot apreciar l’Església de 
la Mare de Déu de la Pietat, un edifici d’origen romànic 
(de mitjans del segle XII) que ja que ha estat reformat més 
d’una vegada. La Roca es caracteritza per ésser catalogat 
com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

Vilallonga de Ter Ripollès

Petjades del temps a la Roca



Inici Municipis

LLOC: Ermita del Roser, Casa Museu Doctor Pere 
Virgili i Església de Sant Martí Bisbe 
DIA I HORA: 27, 28 i 29. Dia 27, de 17 a 20 h; dia 28, de 
10 a 14  i de 17 a 20 h; dia 29, de 10 a 14 h
PUNT DE TROBADA: als llocs esmentats
ADREÇA: Vilallonga del Camp
ORGANITZA: Ajuntament de Vilallonga del Camp, 
Associació Amics del Roser, Centre d’Estudis Doctor 
Pere Virgili i Consell Parroquial
TELÈFON: 977 84 01 01

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Descoberta del patrimoni de Vilallonga del Camp.
L’església de Sant Martí bisbe és l’edifici més notable 
de la vila. Es va començar a construir el 1795, i en 
resten inacabats els dos campanars projectats. La façana 
és neoclàssica de gran puresa i representa uns dels pocs 
exemples d’aquest estil a Catalunya. La restauració 
de les escultures i pintures danyades al llarg de la 
Guerra Civil es va inaugurar el 1956 i presenten temes 
al·legòrics a la població i als seus patrons.
L’ermita de la Verge del Roser, tot i que es desconeix la 
data de construcció ha sofert diferents transformacions, 
en l’actualitat està totalment rehabilitada i ha recuperat 
les pintures gòtiques de l’altar i de l’embigat de la nau.
El museu Doctor Pere Virgili va néixer l’any 2000 arran 
de la mobilització ciutadana que va fer possible els 
actes de commemoració del III Centenari del naixement 
de l’il·lustre metge vilallonguí Pere Virgili (1699-1776). 
L’associació Centre d’Estudis Dr. Pere Virgili ha esta 
l’encarregada del muntatge de l’exposició permanent 
Pere Vigili i la cirurgia espanyola del segle XVIII que 
s’ubica a la primera planta de l’edifici conegut com Cal 
Roso. A la planta baixa de la casa, trobem una exposició 
d’estris i eines d’oficis vilallonguins d’altres èpoques 
que foren motor econòmic de primer ordre. 

Vilallonga del Camp Tarragonès 

Jornada de portes obertes al patrimoni de 
Vilallonga del Camp



Inici Municipis

LLOC: Centre d’Interpretació del Romanticisme 
Manuel de Cabanyes “CIRMAC” 
DIA I HORA: 28 i 29. Visites a les 11, 12 i 13 h
PUNT DE TROBADA: al mateix Centre d’Interpretació
ADREÇA: Masia d’en Cabanyes, Camí Ral, s/n 
ORGANITZA: Consell Comarcal del Garraf
TELÈFON: 93 810 04 00 / 93 811 57 15

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visites guiades al Centre d’Interpretació del Romanticisme 
Manuel de Cabanyes.
La Masia d’en Cabanyes és una casa d’estil neoclàssic 
construïda per la família Cabanyes el 1798. Ara podeu 
visitar-hi el Centre d’Interpretació del Romanticisme 
Manuel de Cabanyes. Un passeig per la història i el 
Romanticisme. El descobriment de la nissaga i el llegat 
Cabanyes. Conegueu els gravats de Goya de la Masia.

Vilanova i la Geltrú Garraf

Jornada de portes obertes a la masia 
d’en Cabanyes

1 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Vilanova i la Geltrú 
DIA I HORA: 28, a les 19 h
PUNT DE TROBADA: pl. de les Cols
ADREÇA: pl. de les Cols 
ORGANITZA: Oficina de Patrimoni - 
Regidoria de Cultura
TELÈFON: 93 814 00 00 ext. 3148 / 3151

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Itinerari pels espais més significatius de la ciutat 
relacionats amb el poeta Manuel de Cabanyes. Durant 
el recorregut es visitaran espais emblemàtics com la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer o Can Cabanyes, la 
casa natal del poeta.
Itinerari a càrrec de la directora de la biblioteca Víctor 
Balguer, Sra. Montserrat Comas i Güell.
Places limitades, cal fer reserva prèvia al telèfon 
93 814 00 00 ext. 3148 / 3151.

Vilanova i la Geltrú Garraf

Itinerari urbà. La Vilanova de Manuel de 
Cabanyes vista per Montserrat Comas i 
Güell

2 de 3 activitats

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

LLOC: Vilanova i la Geltrú 
DIA I HORA: 29, a les 12 h
PUNT DE TROBADA: pl. de la Vila
ADREÇA: pl. de la Vila
ORGANITZA: Oficina de Patrimoni - Regidoria de 
Cultura
TELÈFON: 93 814 00 00 ext. 3148 / 3151

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Itinerari urbà per a descobrir el llegat que van deixar els 
indians o americans a Vilanova en l’arquitectura colonial 
d’edificis públics i privats catalogats i en l’urbanisme. 
Itinerari a càrrec de l’arquitecte, Sr. Josep Maria Pujol.

Vilanova i la Geltrú Garraf

Itinerari urbà. La Vilanova dels indians 
vista per Josep Maria Pujol

3 de 3 activitats



Inici Municipis

LLOC: Museu Parroquial (accés pel carrer Mestra 
Viladrosa)
DIA I HORA: 29, d’11 a 13:30 h
PUNT DE TROBADA: Museu Parroquial 
ADREÇA: c. Mestra Viladrosa
ORGANITZA: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
Parròquia de Sant Genís, Ajuntament de 
Vilassar de Dalt
TELÈFON: 93 750 74 88

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Al Museu Parroquial es poden veure diferents elements 
pertanyents a l’església gòtica de Vilassar, construïda entre 
el 1511 i el 1519. Hi ha exposades peces significatives 
com claus de volta, capitells, mènsules i altres peces 
conservades.
La mostra permet vincular el discurs històric amb 
l’arquitectura, la història de l’art i la religió, i veure 
com l’evolució en tots aquests camps va configurar i 
transformar l’edifici. Des de l’arquitectura i des de l’art 
trobem representats el gòtic (final), el classicisme del 
renaixement, mostres del barroc i l’empremta del període 
modernista.

Vilassar de Dalt Maresme

Jornada de portes obertes al Museu 
Parroquial



Inici Municipis

Barcelona Barcelonès

LLOC: Recinte Modernista de Sant Pau
DIA I HORA: 27, 28 i 29, a les 12:30 h
PUNT DE TROBADA: Centre d’Informació del programa 
de visites. Cal seguir els panells informatius
ADREÇA: c. Sant Antoni Maria Claret, 167 
(cantonada c. Independència)   
ORGANITZA: Fundació Privada Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau
TELÈFON: 93 268 24 44

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita guiada al Recinte Modernista de 
Sant Pau

13 de 14 activitats

Durant les Jornades Europees del Patrimoni, el Recinte 
Modernista de Sant Pau, declarat Patrimoni Mundial 
per la UNESCO, ofereix la possibilitat de fer una visita 
guiada per comprovar com avança la rehabilitació del 
conjunt modernista més important d’Europa. 
Els visitants podran conèixer la història de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, el seu paper en el 
desenvolupament de la ciutat de Barcelona, així com la 
seva importància dins l’arquitectura modernista.
Places limitades, cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 
93 268 24 44.

Places limitades. Cal reserva prèvia



Inici Municipis

Barcelona Barcelonès

LLOC: Palau de la Música Catalana
DIA I HORA: 28 i 29. Dia 28, a les 20:30 h; 
dia 29, a les 11:30 h
PUNT DE TROBADA: foyer del Palau de la Música 
Catalana (punt de sortida de la visita guiada)
ADREÇA: c. Palau de la Música, 4-6   
ORGANITZA: Fundació Orfeó Català - 
Palau de la Música Catalana
TELÈFON: 93 295 72 56

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visita arquitectònica i concert al 
Palau de la Música Catalana

14 de 14 activitats

Us proposem visitar el Palau de la Música Catalana, 
per descobrir tot un món de sorpreses i de detalls 
arquitectònics refinats. Permeteu-nos que us guiem pel 
seu interior per mostrar-vos i explicar-vos d’una manera 
amena i enriquidora la seva història, el seu art i altres 
curiositats que només podreu descobrir acompanyant-nos.
Finalment, la vostra visita acabarà amb música, raó de ser 
d’aquest magnífic edifici modernista declarat Patrimoni 
Mundial per la UNESCO. Us convidem doncs a sentir el 
concert “Matinals” o Guitarra”.
Places limitades, cal fer reserva prèvia per telèfon al
902 475 485 o bé per correu electrònic
visites@palaumusica.cat

Places limitades. Cal reserva prèvia

mailto:visites%40palaumusica.cat?subject=


Inici Municipis

LLOC: Fundació Josep Pla
DIA I HORA: 27, 28 i 29, de 9:30 a 13 h i de 17 a 20 h  
PUNT DE TROBADA: Fundació Josep Pla
ADREÇA: c. Nou, 51   
ORGANITZA: Fundació Josep Pla
TELÈFON: 972 30 55 77

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Jornada de portes obertes. Veniu a visitar la casa natal 
de l’escriptor, seu de la Fundació Josep Pla, situada al 
centre de Palafrugell. La visita a la casa natal inclou 
un audiovisual titulat Josep Pla, viatger  i  l’exposició 
permanent Josep Pla (1897-1981), que us introdueix 
en la trajectòria vital, professional, i bibliogràfica 
de l’autor empordanès. Les vitrines de l’exposició 
contenen les primeres edicions dels llibres que Josep Pla 
va anar publicant al llarg de tota la seva vida.
També s’hi poden veure les diferents publicacions on va 
treballar com a periodista: Destino, La Publicitat, etc. 
Al final de l’exposició, es dedica una sala a El quadern 
gris on s’hi exposen reproduccions dels manuscrits: 
tant del Quadern gris primigeni, com de El quadern 
gris definitiu. Tota l’exposició està il·lustrada amb 
nombroses fotografies i citacions de l’escriptor i amb 
la projecció d’audiovisuals. A més a més gaudireu de 
l’exposició temporal Les ciutats europees de Josep Pla.

Palafrugell Baix Empordà

Jornada de portes obertes a la 
Fundació Josep Pla



Inici Municipis

LLOC: castell de Rodonyà
DIA I HORA: 28 i 29, de 13 a 14 h
PUNT DE TROBADA: castell de Rodonyà
ADREÇA: pl. Major, 1  
ORGANITZA: Ajuntament de Rodonyà
TELÈFON: 977 62 85 28 / 628 564 689

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

Visites guiades al castell de Rodonyà amb la 
col·laboració de l’historiador Isidre Pastor Batalla. 
Places limitades, cal fer reserva prèvia al correu 
electrònic aj.rodonya@altanet.org o bé per telèfon al 
977 62 85 28 o bé al 628 564 689.

Rodonyà Alt Camp

Visites guiades al castell de Rodonyà

Places limitades. Cal reserva prèvia

mailto:aj.rodonya%40altanet.org?subject=Visites%20guiades%20al%20castell%20de%20Rodony%C3%A0


Inici Municipis

LLOC: Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret 
DIA I HORA: 28, a les 16:30 h
PUNT DE TROBADA: Jaciment ibèric d’Ullastret 
ADREÇA: Afores, s/n - Puig de Sant Andreu 
ORGANITZA: Museu d’Arqueologia de Catalunya - 
Ullastret 
TELÈFON: 972 20 46 37 / 972 17 90 58 

Jornades Europees
del Patrimoni
a Catalunya 2013

El puig de Sant Andreu amaga sorpreses. No hi ha, 
només, l’oppidum ibèric més gran i notable d’aquestes 
terres sinó que conserva importants indicis de l’únic 
castell carolingi ben conservat de la Catalunya Vella. 
Alguns elements són visibles i altres foren descoberts 
durant les excavacions de l’acròpolis.

Ullastret Baix Empordà

Visita “El Castellum Uellosos. Un castell 
carolingi desconegut al jaciment 
d’Ullastret”
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